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Zygmunt Bukowski „Kopanie torfu”, płaskorzeźba, fot. Henryk Kleinzeller

Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na  łamach czerwcowego numeru kwartalnika „Neony-Tożsamość”. 
Tradycyjnie witamy debiutujących na naszych łamach artystów. Marta Zwarycz, Ilona Paleńczuk 
– malarstwo, Ewa Leczycka, Sylwia Woszczek, Beata Sulewska, Anna Górnikiewicz, Agnieszka 
Wrześniewska, Urszula Rogozińska, Zbigniew Jaremicz – ceramika, Gabriela Szubstarska, Jarosław 
Trześniewski-Kwiecień, Ryszard Częstochowski, Zbigniew Trzebiatowski, Andrzej Mestwin-Fac, 
Piotr Szczepański, Agnieszka Smugła, Ewa Ilińska, Tomasz Olszewski, Maria Kraus – poezja, Ryszard 
Szwoch - proza.
W  tym numerze kwartalnika polecam szersze prezentacje: fotografii – Jerzy Ossorya-Cierpicki, 
malarstwa – Andrzej Tuźnik, wierszy autorów antologii „jak po  tym wszystkim wiersze pisać”– 
poetycki protest przeciwko złu i  nienawiści, których finałem było zabicie prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza, prozę m.in.: nowe opowiadanie Magdy Bielickiej „Podróż za jedno euro”, felie-
tony Romana Brodowskiego „Kto zrozumie filozofa” i Tadeusza Wojewódzkiego „Okna na głucho”. 
Przedstawiamy również dokonania innych artystów związanych z  naszym pismem. W  części 
historycznej Marek Kozłow – pisze o  Gottfriedzie Bocku, Jan Stanisław Smalewski o  Antonim 
Rymszy „Maksie”, Kazimierz Babiński o historii związanej z medalem wybitym w dziesiątą rocznicę 
wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu, Dariusz Dolatowski - o  rolniczych szkołach dokształcają-
cych na Wyżynie Gdańskiej a Tadeusz Jałoszyński przedstawia nam „Straszyńską sagę”. Zostaliśmy 
patronem medialnym III Festiwalu Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTeL 
w Juszkowie.
Przypominam, że „Neony-Tożsamość” można przeczytać także na  stronie www.neony.pruszcz.com 
i  www.powiat-gdanski.pl Jesteśmy również na  Facebooku www.facebook.com/Neony-
Tożsamość-119207575443489/. Zapraszam Państwa do lektury!

Roman Ciesielski

Mieczysław Czychowski
Stół
Tu nie zostaniesz. Te paździerze dymią 
i stół słojami wymija pozory. 
Przebity gwoździem służy mi pokornie 
i większe prawo ma niż ja – do skargi. 
 
Zdany na łaskę – od wewnątrz jest trwaniem: 
że ogień skrywa – pisze się na ogniu. 
To – jakbym z piekieł ocalał swą resztę 
sobie a muzom. Tyle na mnie zbywa. 
 
Zasługa – powiesz. Ślepy traf. Niewdzięczny. 
Pięknemu róża. Garbatemu – kamień. 
Piękny gdy splunie – jakby różę cisnął. 
Garbaty głaz ubłaga – echo pójdzie w góry.
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Iwona Deptuch-Dymowska „Nad Motławą”, akwarela

Łukasz Jaruga „Mątwa”, olej na płótnie lnianym

malarstwo
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poezja

Gabriela Szubstarska
Lipiec

u nas duszno 
gęstnieje powietrze 
wzrasta liczba omdleń

na K-2 śnieg umyka 
spod nart emocje
na miarę rekordu świata

w Mati pożoga
przerażeni ludzie wskakują do morza 
nie wszyscy mają szczęście
płoną domy i oliwne gaje

w Syrii kolejne zamachy 
giną setki istnień
liczby są aplastyczne 
nie robią wrażenia
ważne że wkrótce do nabycia 
bilety na Marsa

nikt jeszcze nie wie 
że styczeń zgasi 
światełko do nieba

spacerujemy sobie

za moment 
sierpień

Jerzy Fryckowski
Ulica Zjednoczenia

Chłopcy o pięknie ogolonych głowach 
miażdżą moje palce
wyzywają od pedałów
i nakazują kochać kobietę 
bo tak chce ich bóg
stary kawaler zresztą

A ja lubię wychodzić na spacer z psem
widzieć w jego oczach jak bardzo jestem ważny 
pan suchej karmy i kakaowych wafelków

Tyle bukietów przyniosłem kobietom 
tak szybko więdły
nie pomagało ciepło cmentarnych zniczy 
ani październikowe deszcze

Krzyczę że jestem hetero
i pokazuję zdjęcia dzieci z pierwszej komunii

Krew z wybitych zębów
nie pozwala mi wymówić ich imion

Jarosław  
Trześniewski-Kwiecień
Elegia

srebrzysko wilga na cmentarnej płycie 
odczytuje napis z ziaren piasku 
strząsa z piór niewidzialny pyłek 
śpiewa nieswoim głosem
płosząc kondukt cieni 
przemknie szybko
w pobliskie trawy żując źdźbło

nagie miasto wyłoni z kropli deszczu 
w dniu pustym bez świtu do nocy 
będzie krążyć

Ryszard Częstochowski
Każdy umiera w samotności 
kolejny raz

ojcze nasz...
stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
po co stworzyłeś umierającego człowieka 
niech będzie tobie dzisiaj przykro
z tego powodu przy obiedzie 
teraz gdy znowu ludzie
giną bo jeden na drugiego rękę podnosi
po co
chciałeś mieć swoje dzieci żeby przyglądać się ich 
umieraniu
w samotności 
bezszelestnej ciemnej
boli...

jak po tym wszystkim wiersze pisać
Poetycki protest przeciwko złu i nienawiści
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Roman Ciesielski
Trzeba się ocknąć

trzeba się ocknąć bo sen 
też potrafi być mordercą
pustką twoich oczu 
przez które idzie się
długim korytarzem pełnym bocznych drzwi 
morderca pierwszy nowiny tam czerpie 
właśnie przyniósł nam krew na obrus 
czekaliśmy na to
a jednak milczymy
to cisza nas zmęczyła 
minuta ciszy po ablu

Ewa Ilińska
***
To nie tak
miało być

krwawej ofiary 
w tym miejscu
nikt nie wymagał 
nawet Bóg

krzyk rozpaczy 
wzniósł się
nad skamieniałym miastem 
umarliśmy na chwilę
On na zawsze

trzeba było 
ostatecznej ofiary
by znów zapalić tysiące świateł

ich mocą nasze serca 
zaśpiewały pieśń nadziei

Elżbieta Kruglik
W naszym gdańskim 
domu
w tym cichym mieście pośród dni 
za rogiem domu wstaje świt
dla kogo będzie dobry dzień 
dla kogo skończy się ten sen

gdzie był dobry Bóg 
gdy rozdawał karty 
na pewno nie on 
inny ktoś
gdy było tyle dróg 
on dostał parę dam 
a ty dostałeś śmierć

malutkie słowa sklepikarza 
ogromne strofy dla ratusza 
cichutkie fobie zwykłych ludzi 
i przesilenie dla geniusza

pędzący wózek monotonii 
baryłki dziegciu mądrych słów 
ktoś się przemyka za zaułkiem 
bo środkiem drogi pędzi śmiech

znów siódma rano czeka praca 
pędzą pociągi szydzi czas 
nakładam buty dni roboczych
i krzyczę słońcu prosto w twarz

a w gdańskim domu pośród dni 
za rogiem cicho wstaje świt 
możemy przeżyć jeszcze dzień 
nim skończy się ten wielki sen

Piotr Szczepański
***
kiedy spadnie jak grom z nieba 
cios okrutny
i zachwieje podstawami 
niezmierzony żadną miarą 
niemieszczący się w rozumie 
a zaboli nas najmocniej 
nagle w naszej świadomości 
coś się dzieje solidarnie 
nawet w tłumie
samotności łza nas pali
i krzyczymy bezsilnością porażeni 
i zatruci przerażeniem
wszystkich znanych słów miłości 
wciąż za mało
żeby przyszło ocalenie

Zbigniew  
Trzebiatowski
* * *

idą w zwartym szyku mury dunsinanu 
las birnamski uchodzi
na zbocza doliny

idą wielką ciżbą makbet przy makbecie 
każdy już wyostrzył nóż
do monologu

patrzą kobiety i płaczą że to nie one 
tych chłopców
zrodziły

Andrzej  
Mestwin-Fac
* * *
kiedyś myślałem
śmierć jest odległą krainą

można ją opuścić
wyjść z jeziora o zbyt zimnej wodzie 
lub z pokoju kiedy
zbyt mocno grzeją
i chłód przychodzi z ciepłem

powietrze staje się nie do zniesienia 
reszta mojego życia toczy się dalej

nie wiem nic 
o przemijaniu

o tym kto ginie na scenie 
przy światełku w ciemności

nadal budzę się zlany potem 
we śnie
po ataku rzeczywistości

Agnieszka Smugła
Tkwię tępo

W skroniach pulsuje strumień słów 
Porozwiązywały się i szumią
Mogą znaczyć tak wiele 
Wiele albo prawie nic

Sens umknął mi w popłochu 
ściskając w pięści dostęp
do źródła siły

A ja 
skrępowana 
tkwię tępo
w kłębowisku
w bolesnym bezruchu
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Tadeusz  
Wojewódzki
Przyrzeczenie

jest mi smutno i przykro Pawle
że choć byłeś blisko byłeś między nami
tak wiele dobrych słów 
ugrzęzło mi w gardle
aż tak dużo zostało ważnych 
a niewypowiedzianych 
dzisiaj warte są tyle tylko
co garść popiołu na wiatr rzucona 
wiem lecz pozwól na tę chwilę
choć w myślach Ci przesłać 
równie ważne słowa
mojego przyrzeczenia wobec innych ludzi
by przed nimi zacnych gestów 
i myśli nie chować 
nie szczędzić człowiekowi 
przyjaznego słowa
 

Tomasz Olszewski
Ballada o podpalaniu lasu

banalny przedmiot codziennego użytku
pozostałość po toastach
pisanych atramentem niesympatycznym
„zakaz pedałowania”
„śmierć wrogom ojczyzny”
„Polska dla Polaków” 
rzucona jak słowo z ekranu 
niedbale acz celnie

modlitwy do boga 
deszczu
byś był tam
dokąd poszła prawda
akt zgonu wystawiony plusze

po niżu poniża wyż 
taki u nas klimat
po słocie susza
gorąca atmosfera medialnej nagonki 
głowy rozgrzane do czerwoności

słowa jak pochodnie 
wilgotność ściółki
spadła do krytycznego minimum 
coś w końcu musi się wydarzyć

albo

we dwa kije 
na krzyż
i żółć
łatwopalna jak siarka 
dawniej się udawało 
dlaczego nie teraz
nie trzeba wymyślać prochu 
by
ciałem się stało słowo 
popiół

Maria Kraus
Cóż wobec życia?

gdy w świetle jupiterów triumfuje przemoc 
żadne słowa ani gesty nie wyrażą uczuć
choć tyle w nas dobra, miłości, empatii 
wymowne staje się tylko milczenie lecz 
gdyby mogło odmienić świat
cóż znaczą bowiem
tłumne marsze wobec samotności ofiary 
minuta ciszy względem życia
dni żałoby w porównaniu do straty 
milczenie – to mało
ogólnie wiadomo
nie kradnij, nie zabijaj, nie mów fałszywie… 
gdy ktoś się chełpi że jest ponad to 
milczenie - nie wystarczy
olbrzymi aplauz dziś budzi 
powszechny rachunek sumienia
już dudnią uderzenia w piersi – nie w swoje 
piersi własne chroni buty pancerz
gdy opadają dłonie
cóż pozostaje – milczenie?
wśród zawiłości wielu, wielkiej potrzeba rozwagi 
by się gwałt gwałtem nie odciskał
słuszne prawo było prawem i 
słuszna działa się sprawiedliwość

Autorzy antologii „jak po tym wszystkim wiersze pisać”, wyd. Tadeusz Serocki, Pelplin 2019:
Sławomir Jerzy Ambroziak, Zuzanna Ambroziak, Zdzisław Antolski, Paweł Baranowski, Wojciech Bladoszewski, Wojciech 
Boros, Roman Ciesielski, Ludwik Filip Czech, Krystian Medard Czerwiński, Ryszard Częstochowski, Katarzyna Dąbecka, Marina 
Dombrowska, Tadeusz Dziewanowski, Grażyna Fidrych-Witkowicki, Jerzy Fryckowski, Henryk Gała, Arco van Ieperen, Ewa Ilińska, 
Ludwik Janion, Krzysztof Jeleń, Irena Knapik-Machnowska, Maria Kraus, Ewa Krefft-Bladoszewska, Elżbieta Kruglik, Grzegorz 
Kwiatkowski, Wiesław Leszczyński, Dominika Lewicka- Klucznik, Tomasz Lipi-Lipski, Dorota Lorenowicz, Andrzej Mestwin-Fac, 
Monika Milewska, Ewa Miłek, Zbigniew Mysłowiecki, Paweł Nieczuja-Ostrowski, Katarzyna Nowak, Tomasz Olszewski, Antoni 
Pawlak, Ludwik Perney, Małgorzata Płoszewska, Daniela Polasik, Marek Porąbka, Alina Rzepecka, Magdalena Izabella Sacha, 
Małgorzata T. Skwarek Gałęska, Agnieszka Smugła, Piotr Szczepański, Gabriela Szubstarska, Zbigniew Trzebiatowski, Jarosław 
Trześniewski-Kwiecień, Ryszard Wasilewski, Małgorzata Wątor, Anna Wieser, Radosław Wiśniewski, Tadeusz Wojewódzki, Patryk 
Zimny, Natalia Żuk.
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grafika

Wojciech Kostiuk „Przed burzą”, mezzotinta Teresa Piotrowska „Zło”, grafika cyfrowa

Daniel Kufel „Żuławski pejzaż”, grafika komputerowa
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Andrzej Tuźnik

Malarstwo  
olejne

malarstwo

Gracz 2 Białe parasole

Ścigamy się

Dziewczyna i skuter
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Przed burzą
Chcę takiego pickupa

Mae Podróż 3

Fala
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Magda Bielicka

Podróż za jedno euro

- Możesz już zostawić ten telefon? – zirytowała  się 
matka Julki.

- Tylko coś sprawdzę – rzuciła trzynastolatka.
- Daj jej spokój. Nie widzisz, że ma zapiernicz na fejsie 

– zażartował Marcin.
Podpite towarzystwo wybuchło śmiechem.
- Wiecie jak mówią na  takich przylutowanych 

do smartfona? – kontynuował tata Julki.
- Jak? – zapytali jednocześnie jego żona Anka i najlep-

szy kumpel Krzysztof.
- Sombie! – wypalił. - Taki smartfonowy zombie – do-

dał w celu wyjaśnienia.
- U  mnie to  niestety częsty widok – poskarżyła  się 

Anka, na co dzień nauczycielka historii w prywatnym li-
ceum. - Na przerwie same sombie. Nie patrzą gdzie idą.

- Mnie ostatnio taki sombie prawie pod koła wszedł – 
przyznał Krzysztof. 

- Masakra – skomentował Marcin, zawodowy kierow-
ca tira.

- Julka, proszę cię! – nie poddawała się jej matka.
- Tylko odpiszę – odpowiedziała nastolatka, nie odry-

wając oczu od ekranu telefonu.
- Tylko nie polajkuj swojego zdjęcia. To podobno naj-

większe faux pas – szturchnął córkę Marcin.
- Oj, tato! Fejs jest dla starych ludzi.
- Nieprawda - oburzył się. - Ja jestem młody i  mam 

fejsa.
- Mamy wspólne konto – sprecyzowała Anka, bardziej 

dla informacji zaskoczonego Krzysztofa niż ogólnego 
porządku. 

- Julka pewnie siedzi na insta – komentował poczyna-
nia swej córki Marcin.

Dziewczyna przewróciła oczami.
- Chyba sobie dom na Sardynii kupię. Bez kitu.
- Co sobie kupisz? – zaciekawiła się jej matka. We trój-

kę zajmowali jedną kanapę i musiała wyjrzeć zza ramienia 
męża, by sprawdzić, czy córka nie postradała rozumu.

- No przecież domy po jedno euro na Sardynii sprze-
dają – powiedziała z teatralnym znużeniem Julka. 

- Pewnie jakiś spam dostała – mruknął Marcin w kie-
runku siedzącego w fotelu Krzysztofa, który coraz mniej 
rozumiał z  tej dyskusji. I  chyba nie  tylko przez alkohol, 
ale  kompletną ignorancję w  temacie mediów społecz-
nościowych. Łączność ze światem w wersji internetowej 
zapewniał mu mail i stary dobry komunikator GG. Żółte 
słoneczko nie informowało o domach za 1 euro.

- Wujek Krzysiek by mi zrobił renowację – zwróciła się 
do niego, bez podnoszenia głowy.

- O czym ty pleciesz, dziecko? – zirytowała się Anka.
- Dżizas! Już wam tłumaczę – Julka wyprostowała 

plecy, a  kiedy wszyscy zamilkli, zaczęła czytać: - Wło-
skie miasteczko Ollolai położone na  Sardynii wystawiło 
na sprzedaż 200 domów, każdy kosztuje zaledwie 1 euro 
– zrobiła znaczącą pauzę, by mogli przetrawić te rewela-
cje. - Chce w ten sposób przyciągnąć nowych mieszkań-
ców, bo populacja miasta w ostatnich 50 latach mocno się 
skurczyła. Każdy, kto zdecyduje się zakupić dom w Ollo-
lai,  musi zobowiązać  się do  tego, że  wyremontuje 
go w ciągu trzech lat, z czym wiąże się koszt około 
stu tysięcy złotych. Burmistrz miasta ma nadzieję, że ta 

strategia pozwoli zachować unikalne tradycje miasteczka – 

zakończyła i wreszcie spojrzała na zdumionych dorosłych.

- Poważnie? - zainteresował się Michał. – To pewnie już 

ich nie ma – dodał mniej entuzjastycznym tonem

- Są – zapewniła trzynastolatka. - Sprzedano jak dotąd 

trzy. Mój będzie czwarty. O, na przykład ten – pokazała im 

zdjęcie.

- Toć to kupa kamieni – wyśmiał córkę.

- Sam jesteś ku...

- Julka! – ostrzegł.

- Julka, nie mądruj się tak! – poparła go żona. - Jak już się 

najadłaś, to leć do swojego pokoju. I zostaw ten telefon!

- Ona z nim śpi – stwierdził Marcin, gdy jego córka bez 

żalu opuściła rodziców i wujka.

proza
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- Zawsze chciałam pojechać do  Włoch – rozmarzy-

ła się tymczasem Anka - Pomyślcie tylko: swój własny dom 

na Sardynii! 

- Pewnie same ruiny – powątpiewał Marcin.

- Jak myślisz, Krzysiu, nasz inżynierze, inspektorze nadzo-

ru, kierowniku budowy i co ty tam jeszcze robisz, sto tysięcy 

by starczyło? - dopytywała Anka.

Krzysztof był szefem referatu inwestycji z urzędzie miej-

skim, a z wykształcenia inżynierem budownictwa. 

- Nie  byłbym taki optymistyczny – zaczął. - Podejrze-

wam, że chodziło o sto tysięcy, ale euro. 

- To i tak taniej niż przyzwoite mieszkanie w naszej dziel-

nicy – przyznał Marcin.

- Nie mam pojęcia jaki jest stan murów. Jak z mediami. 

A w dalszej kolejności, jakie są ceny materiałów i robocizny - 

wymieniał Krzysztof. 

- Grube przedsięwzięcie – skwitowała Anka. - Nie dla nas, 

ale  taki fachowiec jak ty mógłby  się skusić. W  dodatku je-

steś wolny – stwierdziła - W sensie, że bez kredytu – dodała 

pospiesznie. Nikt nie chciał mu przypominać, że po pięciu 

latach małżeństwa rozwiódł się z Marleną.

- Wszystko super, tylko ja po włosku znam jeszcze mniej 

słów niż po  francusku – bronił się. - A  po  francusku znam 

tylko jedno zdanie: wule wu kusze awek mła se sła. Czy jakoś 

tak.

Wszyscy się roześmiali.

Marcin uzupełnił Krzyśkowi i sobie szkło czystą, a Ance 

dolał wódki do drinka.

- Ej, jeszcze miałam! – pacnęła męża w ramię.

Krzysiek nie był spokrewniony ani z Marcinem, ani z Anką. 

Jednak znali się tak długo, że ich córka mówiła do niego per 

wujku.

- Strzemiennego! – podniósł kieliszek w kierunku swoje-

go przyjaciela - Jutro mam robotę.

- Nasz pracuś – podsumowała Anka.

Krzysztof nie  miał zwyczaju korzystania w  pracy z  In-

ternetu (o  ile nie był to cel zawodowy), w przeciwieństwie 

do  jego młodych podwładnych, którzy w godzinach urzę-

dowania obrabiali fejsy i inne instagramy, a także robili zaku-

py i czytali wiadomości. 

Dziś zrobił wyjątek i wpisał w wyszukiwarkę frazę „dom 

za 1 euro”. Wyskoczył mu artykuł, który cytowała Julka, a tak-

że kilka innych, odnośnie bliźniaczych ofert w różnych miej-

scach Europy, w tym we Francji. A tak się składało, że Francja 

intrygowała go dużo bardziej niż Włochy. Sam nie wiedział 

czemu, bo przecież nie był w żadnym z tych krajów. W ogóle 

niewiele podróżował. Żona zawsze miała do niego pretensje, 

że nigdzie nie jeżdżą (a jak już, to niby robi jej wtedy wielką 

łaskę). O to i milion innych rzeczy: że za mało zarabia; że jako 

urzędnik osiągnął już wszystko, więc nie ma przed sobą żad-

nych perspektyw i możliwości; że jest zbyt uczciwy i daje się 

wszystkim wykorzystywać. 

Zaproponowała rozwód. Zgodził się, bo nie chciał więcej 

kłótni. Poza tym, co miał zrobić? Zatrzymać ją na siłę? Miał 

nadzieję, że przynajmniej ona jest teraz szczęśliwa. 

Pozostał w swojej kawalerce, o którą też się kłócili, gdyż 

Marlena namawiała go na kupno działki i  stawianie domu. 

Wszystko to na kredyt, w który wolał się nie pchać. Owszem, 

planował dla nich dom i sukcesywnie na ten cel odkładał.

Usłyszał pukanie do drzwi i szybko zamknął przeglądar-

kę. Sekretarka poinformowała go, że jest proszony do szefa. 

Do  „nowej miotły”, jak mawiano. Wybrany na  drugą poło-

wę kadencji burmistrz zastąpił na  stanowisku długoletnie-

go włodarza, który zmarł na raka płuc (do końca swych dni 

nie rzuciwszy palenia). Wraz z nim przyszło dwóch nowych 

zastępców (poprzednik miał tylko jednego). Nowy bur-

mistrz ubiegał się o ten fotel dwa lata temu, czyli podczas 

regularnych wyborów. Przegrał, ale ostatecznie osiągnął cel. 

„Po trupach do celu”, komentowano. Krzysztof nie znał jed-

nak ani preferencji politycznych, ani programu wyborczego 

kandydata. Nie  interesował się takimi rzeczami. Z tego po-

wodu nikt go nie  zapraszał na  plotkowanie przy porannej 

kawie w tak zwanym pokoju gospodarczym.

Skłonił  się lekko szefowi, bo  zastał go rozmawiającego 

przez telefon. Burmistrz machną ręką, żeby siadał. Zajął więc 

jedno z krzeseł przy stole konferencyjnym i cierpliwie czekał 

aż przełożony zakończy połączenie.

- Panie Krzysztofie, być może już pan słyszał o zmianach 

kadrowych, jakie zarządziłem – zaczął.

- Niestety, nie – odparł lekko zaniepokojony. 

- Likwiduję „Inwestycje” jako samodzielny referat, przyłą-

czając go do szerszego tworu – mówił, a Krzysztof próbował 

zrozumieć co to dla niego, jako kierownika, może oznaczać: 

awans, czy degradację.

- Doceniam pańskie umiejętności – kontynuował - Jed-

nak na  szefa tak poważnego pionu, jakim będzie „Referat 

Inwestycji, Remontów i  Ochrony Środowiska” powołałem 

już inną osobą, bardziej doświadczoną, która, jestem tego 

pewien, będzie miała w panu, panie Krzysztofie, prawą rękę 

– zakończył, wyraźnie czekając na reakcję podwładnego.

- Czy to oznacza, ze od nowego miesiąca będę szerego-

wym inspektorem? – upewnił się słabym głosem.

- Dokładnie! – ucieszył się szef, który najwidoczniej spo-

dziewał się po takiej rozmowie najgorszego: wybuchu agre-

sji, a może nawet prób szantażu.
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Degradacja oznaczała nie tylko niższą pensję, pozbawio-

ną dodatku funkcyjnego, ale również pracę w zespole z jego 

dotychczasowymi podwładnymi. Choć sam był dopiero lek-

ko po trzydziestce, myślał o nich jako o „młodych ludziach”. 

Ponadto, z każdą z osób był na per panie kierowniku. 

W drodze do swojego pokoju zaszedł do kadr i wypisał 

urlop. 

Nie miał zielonego pojęcia co zrobi z wolnymi dwoma 

tygodniami. Nie  posiadał telewizora, gdyż plazmy, którą 

kupili za premię Marleny, honorowo się zrzekł. Zresztą, i tak 

nigdy nie oglądał telewizji. W salonie połączonym z kuchnią 

odpalił laptopa i zajadając lazanię z marketu, do której otwo-

rzył piwo, przeglądał w Internecie ruiny po 1 euro. Okazało 

się, że  takie okazje są prawie w każdym europejskim kraju, 

gdzie miejscowości wyludniły się przez brak odpowiedniej 

infrastruktury, miejsc pracy i dużą odległość od morza czy 

gór. Po zdjęciach niezwykle trudno było oszacować wkład 

własny w odbudowę domów. Co innego, gdyby mógł zoba-

czyć nieruchomości na miejscu. 

Z  ciekawości zaczął sprawdzać konkretne lokalizacje 

i odległości. Otworzył drugie piwo i wstępnie nakreślił trasę. 

Wyznaczył sobie miejsca na kontynencie, a wyspy, choć bar-

dziej kuszące, odrzucił z uwagi na konieczność przeprawia-

nia się promem lub, co gorsza, samolotem. Nigdy nie leciał, 

ale miał przeczucie, że mu się nie spodoba.

Rano nie  był już tak pozytywnie nastawiony. Jednak 

myśl o  dwóch tygodniach bez żadnego zajęcia powodo-

wała u niego taki niepokój, że zdecydował się działać zgod-

nie z powziętym wcześniej planem: oceni domy za 1 euro 

na miejscu.

Zaprowadził auto do  mechanika na  wymianę płynów 

i  ogólny przegląd przed długą trasą. Fabia, z  której Marle-

na zaśmiewała się do rozpuku, drwiąc, że tylko księżą i geje 

tym jeżdżą, nigdy go nie zawiodła. Jego była żona woziła się 

amerykańskim Buckiem Rivierą który może i robił wrażenie, 

ale za to pochłaniał hektolitry benzyny. 

Kupił trochę waluty z zamiarem płacenia głównie kartą, 

zaktualizował mapę w  GPS-ie, spakował wygodne ubrania 

i  zapasy jedzenia. Zatankował do  pełna, po  czym ruszył 

w kierunku zachodniej granicy. 

Jechał ostrożnie i  ekonomicznie, starając  się utrzymy-

wać stałą prędkość 90 km na godzinę. Marlena nie cierpia-

ła, gdy prowadził i  zawsze, gdy gdzieś razem wyjeżdżali, 

to ona siedziała za kółkiem, wciskając gaz do samej dechy, 

rozpraszając  się jednocześnie rozmową przez telefon, czy 

szukaniem odpowiedniej stacji radiowej. Aż dziw, że nigdy 

nie  spowodowała wypadku. Ciekawe co  by powiedziała 

na jego spontaniczną wycieczkę po Europie? Znał ją na tyle, 

by podejrzewać, że  z  szoku odebrałoby jej mowę. Odczuł 

satysfakcję na tą myśl i przyspieszył do 110.

Buicka w  kolorze butelkowej zieleni nie  sposób było 

nie  zauważyć z  daleka. Zwolnił, zdecydowanie zbyt gwał-

townie, by nie  spotkało  się to  natychmiastową reakcją in-

nego kierowcy, który nie szczędził mu klaksonu. Zmieszany 

zjechał na pobocze, gdzie nad otwartą maską z udawanym 

znawstwem pochylała się jego była żona. Musiał przyznać, 

że - w przeciwieństwie do niego - nie zapuściła się, a wręcz 

przeciwnie: rozjaśniła włosy i  zainwestowała w  nową 

sukienkę. 

Miała zarumienione policzki. Nie wiedział tylko, czy z po-

wodu kłopotów z autem, czy może na jego widok.

- Padł – skomentowała i  wróciła do  kontemplowania 

silnika. 

- Kiedy ostatnio wymieniałaś olej? – zapytał i zabrzmiało 

to trochę oskarżycielsko. 

- Ty wymieniałeś! – ofuknęła się, tradycyjnie odbijając 

piłeczkę. Zdziwiłby się, gdyby udzieliła odpowiedzi jak nor-

malny człowiek.

- Nie  jesteśmy małżeństwem od roku! Nie wymieniałaś 

w tym czasie płynów?! Olej wymienia się co 10 tysięcy kilo-

metrów! – sam nie wiedział, dlaczego tak szybko się ziryto-

wał i przeszedł do kłótni. Nie cierpiał tego.

- Co  15! – odgryzła się. Jak zawsze musiała wiedzieć 

lepiej.

- Co 10! – poprawił ją, gdyż nie miała racji.

- Dobra, nieważne, olej jest. To  musi być coś innego 

– burknęła. 

Mimo wszystko odsunął ją od auta, by samemu spraw-

dzić olej. W tym czasie jego była żona rozsiadła się w Fabii.

- Faktycznie, jest – stwierdził, zajmując miejsce kierowcy 

w swoim samochodzie. – Odpalałem, ale strasznie hałasuje. 

Lepiej więcej nie próbować. Wezwałaś pomoc drogową?

- Tak. Niedługo będą – odparła. – A  gdzie ty jedziesz? 

– zapytała z takim zdziwieniem, jakby w życiu poza miasto 

nie wyjeżdżał. Albo... jakby nadal była jego żoną. 

- Na wakacje – odpowiedział dziwnie skrępowany. 

- Gdzieś pod  namiot, że  masz tyle tych zapasów? – 

wskazała na  tyle siedzenie, gdzie piętrzyły  się ostatnie za-

kupy: zgrzewka wody mineralnej, konserwy i słoiki z fasolką 

po bretońsku.

- Wybieram  się w  podróż po  Europie – wyjaśnił 

niechętnie.

Tak jak można było się spodziewać, Marlena zaniemówi-

ła z wrażenia.
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- Co? – parsknęła wreszcie.

- To co słyszałaś – fuknął, bo chwilowo odzyskał rezon. 

Jego była żona najwyraźniej czekała na wyjaśnienie, więc 

opowiedział jej o domach po 1 euro. Przyznał, że nie myśli 

o przeprowadzce, a raczej o inwestycji na wynajem. 

- Gdzie dokładnie jedziesz? – dopytała.  

- Belgia, Francja, Włochy – wymienił.

- Włochy - powtórzyła smutno. - Moje marzenie.

Zrobiło mu się przykro, zwłaszcza że doskonale pamię-

tał jej wieczne promocje na loty do Bergamo, skąd chciała 

wynajętym samochodem pojechać do „zjawiskowej” Wene-

cji. Nie wspominając już o tanich lotach do Pizy, skąd tylko 

„rzut beretem” do  „najcudowniejszych na  świecie” miaste-

czek Parku Narodowego Cinque Terre. Dlaczego nigdy tam 

nie pojechali? Może dlatego, że Marlena była energetyczny-

mi Włochami, a on flegmatyczną Francją. 

- A ty gdzie się właściwie wybierasz? – zapytał.

- Teraz już nigdzie – pozostała w wisielczym humorze. 

– Miałam wziąć udział w dwudniowej konferencji z technik 

negocjacji handlowych w Krakowie, a przy okazji chciałam 

zostać na kilka dni u Oli i Kacpra. 

Marlena była świetnym marketingowcem, a  od  ponad 

roku także szkoleniowcem w tej dziedzinie.

- Co u nich? – zaciekawił się, bo po rozwodzie większość 

wspólnych znajomych została niejako przy Marlenie.

- Kupili dom pod  miastem – poinformowała bez 

entuzjazmu. 

- O – skomentował krótko.

- Skoro nie  masz innych planów – zaczął ostrożnie. – 

Może wybierzesz się ze mną? – wyrzucił to z siebie i od razu 

poczuł potrzebę wytłumaczenia się: - Niespecjalnie znam ję-

zyki obce, więc mogłabyś mi pomóc w uzyskaniu informacji.

- No nie wiem… – zastanawiała się głośno, choć za do-

brze ją znał, by nie wiedzieć, że już zdecydowała.

Kiedy laweta zabrała Buicka do warsztatu i upchnęli licz-

ne rzeczy Marleny do Fabii, stwierdzili, że czas na kawę. Za-

trzymali się na najbliższej stacji benzynowej, gdzie, popijając 

espresso, omówili trasę, którą jego była żona wbiła w telefon. 

Zrobią jeszcze tylko jedną przerwę, na obiad, a przenocują 

już w Niemczech. Sprawnie zarezerwowała przez booking.

com jakiś pensjonat. Drugą noc spędzą w Belgii, blisko grani-

cy z Francją, tak aby pierwszy dom za 1 euro, pod Lille, obej-

rzeć pojutrze rano. Musiał przyznać, że  Marlena ze  swoim 

zmysłem organizacyjnym spadła mu dziś z nieba. 

W drodze dzielili  się plotkami o wspólnych znajomych, 

a kiedy rozmowa zeszła na temat pracy, przyznał się do swo-

jej degradacji. 

- Pewnie obiecał komuś to  stanowisko w  kampanii – 

skwitowała decyzję jego nowego szefa. – Dawno ci mó-

wiłam, że  budżetówka to  nie  miejsce dla fachowca. Załóż 

swoją działalność, rób te swoje nadzory czy coś i zbijaj kasę. 

Albo do jakiejś prywatnej firmy idź. Sam widzisz, że tu per-

spektyw nie masz. A wręcz przeciwnie. 

Tym razem musiał się z nią zgodzić. 

- Po urlopie coś pomyślę – zadeklarował. 

Na obiad zatrzymali się w karczmie. Jak za starych cza-

sów zamówili dwa dania, na które Marlena miała ochotę i on 

zjadł to, które jej mniej smakowało. Tym samym przypadł 

mu schabowy z pieczonymi ziemniakami i kapustą zasma-

żaną. Zjadł z wielkim apetytem. Jego była żona podziobała 

panierowaną pierś, a frytek prawie nie tknęła. Cała Marlena.

Na niemiecką autostradę wskoczyli po 16. Ona prowa-

dziła, bo, jak stwierdziła, jako pasażer szybciej  się męczy. 

Nie schodziła poniżej 160, ale wyjątkowo nic nie powiedział. 

- Jeśli przyjdzie mandat w euro, odsyłam go na twój ad-

res – zażartował tylko.

Skomentowała to uśmiechem. 

Pod pensjonat zajechali po 22. W milczeniu zabrali wa-

lizki i  ruszyli z  nimi do  recepcji. Marlena dokonała formal-

ności i poszli do wspólnego pokoju z dwoma oddzielnymi 

łóżkami. 

- Chcesz iść pierwsza do łazienki? – to było pytanie reto-

ryczne. Marlena zawsze szła pierwsza. Tylko przytaknęła. Też 

była na ostatnich nogach. 

Kiedy wyszedł z łazienki, już spała. Do niego sen prędko 

nie przyszedł. Wciąż miał w głowie wrażenia z całego długie-

go dnia: wyjazd, spotkanie Marleny, wspólną podróż, nocleg 

tutaj. Kiedy kilkukrotnie przeanalizował ostatnie wydarzenia 

i każdą wymianę zdań z byłą żoną, zaczął rozmyślać o tym, 

co być może nastąpi: zejdą się, zaczną od nowa, ponownie 

wezmą ślub. Czy tego chciał? Bardzo. Choć czasami strasz-

nie go irytowała, nie potrafił bez niej żyć. Los dał mu szansę 

i jej nie zmarnuje. 

Trasa przez Niemcy była raczej monotonna, gdyż po-

ruszali  się głównie autostradą. Nie  wyspał  się i  pozwolił 

Marlenie prowadzić. Wydawała  się radosna i  podekscyto-

wana. Uwielbiała wycieczki. Znów pożałował, że  tak mało 

podróżowali. Być może, gdyby zmieniali od czasu do czasu 

otoczenie, mniej by się kłócili. Wprawdzie nie  jechali na  jej 

wymarzone wczasy, ale  ostatecznie wyruszyli w  podróż. 

O ironio, już po rozwodzie. 
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Jeszcze wczoraj trochę sobie dogryzali, a dziś jakby za-

pomnieli co to uszczypliwości. Nawet kiedy Marlena na jego 

wyraźny sygnał nie zjechała z autostrady, nie zrobił awantury.

- Zjedziemy następmym zjazdem – powiedział tylko.

Pominęli obiad, zadowalając  się hot-dogami na  stacji 

benzynowej, by jak najszybciej dotrzeć do celu. Marlena tra-

dycyjnie chciała wykonać plan poniżej zakładanego czasu, 

a on liczył na miły wieczór w hotelu.

- Na pewno nie chcesz jechać od razu do tych domów? 

– upewniała się, gdy o 18. zajeżdżali pod pensjonat, a do Ro-

ubaix mieli godzinę drogi.

- Nie. Wolę jutro na spokojnie – odparł.

- Racja. Rano można będzie zastać mera tego miasteczka 

– stwierdziła gasząc silnik. 

Spojrzał na nią pytająco.

- Jakbyś miał jakieś pytania to służę znajomością francu-

skiego – przypomniała mu. 

Francuski przydał się wcześniej niż przypuszczali, bo re-

cecjonistka w belgijskim hoteliku znała tylko ten język.

W  pokoju od  razu zauważyli małżeńskie łóże, ale  tego 

nie  skomentowali. Krzysztof zastanawiał się, czy Marlena 

źle się wysłowiła, czy może było to jej życzeniem. 

- Odświeżymy się i pójdziemy cos zjeść? – zaproponował.

- Tylko nie tu – zastrzegła. – Zjedzmy coś w miasteczku.

Z łazienki wyszła przebrana w koktajlową żółtą sukienkę, 

która podkreślała jej ciemne włosy.

- Miałam być na konferencji – wytłumaczyła się.

- Dobrze, że chociaż jakieś jeansy wziąłem – skomentował. 

Ubrał co miał najlepszego, ale i tak wyglądał przy Marle-

nie jak ofiara losu.

W knajpie zamówili po pizzy i piwie. 

- Jak za starych czasów – wyrwało mu się. Było to praw-

dą. Kiedy już gdzieś wychodzili, to właśnie do pizzerii. 

- Dawno nie jadłam pizzy – przyznała.

Przy piwie rozmawiali jak starzy przyjaciele, którymi 

w rzeczywistości byli przez wszystkie lata małżeństwa. Za-

wsze mogli na sobie polegać i dzielić się ze sobą problema-

mi. Bardzo mu tego przez ostatni rok brakowało.

Do hotelu wracali lekko podchmieleni. Marlena złapała 

go pod ramię i chwilami szli przytuleni. We wspólnym łóżku 

wtuliła się w niego i momentalnie zasnął.

Roubaix okazało  się całkiej sporym miastem. Wklepali 

w GPS adres ulicy domów za euro. Zaparkowali i ruszyli pie-

szo. Kiedy dotarli do pierwszej z kamienic, Marlena nie kryła 

przerażenia.

- Toć to ruina! Cztery ściany i kupa gruzu! – przeżywała. 

- Spodziewałem się czegoś takiego – przyznał Krzysztof 

i ruszył badać fundamenty. 

Jego była żona tymczasem rozglądała się zszokowana.

- Wiesz co, tu zaraz jest jakaś informacja turystyczna! – 

zawołała do niego, bo był już po drugiej stronie „domu”. – 

Pójdę tam podpytać. Zaraz wracam!

Z budowlanego punktu widzenia nie było aż tak źle jak 

wyglądało. Wkład finansowy wstępnie szacował na paręset 

tysięcy złotych. Metraż pozwoli na cztery niezależne apar-

tamenty. Albo... na rodzinny dom z prawdziwego zdarzenia. 

Żałował, że nie doczekali się dzieci. Być może wszystko po-

toczyłoby się inaczej.

- Nie  jest tak jak myślałeś! – Marlena prawie biegła 

ze swoimi rewelacjami. 

- O remoncie w trzy lata wiesz? – upewniła się, gdy zła-

pała oddech. 

Kiwnął, by wracali już w stronę auta.

- No tak – przyznał. 

- Musisz mieszkać tu  co  najmniej sześć lat – wyliczła 

w drodze.

- Hmm – skomentował tylko.

- Kupić może tylko rodzina – podkreśliła.

- Małżeństwo też? – upewnił się.

- No tak – potwierdziła.

- Hmm – mruknął. 

- A-ha! – podniosła palec - I  musi to  być ich pierwsza 

wspólna nieruchomość. Podobno wszystkie oferty za euro 

mają dokładnie takie same wymagania – zakończyła. 

- Czyli ich nie spełniam – poczuł się rozczarowany. 

A może nie wszystko jeszcze stracone? Spojrzał na Mar-

lenę, która obserwowała go bez słowa. Chciał coś wyznać, 

ale ostatecznie postanowił dać im czas.

- Nie ma więc sensu, żebym jechał dalej – powiedział za 

to. 

Byli znów przy Fabii.

- No nie – przytaknęła, sadowiąc się na miejscu pasażera.

Przez jakiś czas jechali w ciszy przerywanej przez wska-

zówki GPS-a.

- Nie wracamy tą samą drogę – odezwała się pierwsza.

- Po tych wszystkich latach, jestem ci winien porządne 

wakacje – kiwnął głową w stronę tablicy, którą właśnie mijali:

„Lille 5 km

Paryż 230

Saint-Tropez 1109 km”. 

- Kolacja w Paryżu, śniadanie w Saint-Tropez?! – klasnęła 

w dłonie uradowana jak dziecko.
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 - Ja myślę, że w Paryżu to kolacja ze śniadaniem – po-

zwolił sobie na  dwuznaczny uśmiech. - A  w  Saint-Tropez 

może podwieczorek? 

- Zgadzam się! – wykrzyknęła podekscytyowana i poca-

łowała go w policzek. – A jak zwiedzimy Francję, to pojedzie-

my do Włoch – zarządziła.

Cała Marlena. Tym razem jednak nie miał nic przeciwko. 

Agnieszka Michalczyk „Widok Florencji z palmami”, olej na płótnie
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fotografia

Bogdan Groth „Widok na Różyny z Batorowego Ostańca największego wzniesienia na Żuławach Gdańskich”

Wojciech Jung „Młyn w Pruszczu Gd.”
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Andrzej Maciejewski „W drogę”

Małgorzata Kloka, Mariusz Krzanowski „Miasteczko Arrowtown na Wyspie Południowej, Nowa Zelandia. Kiedyś ogarnięte gorączką 
złota, dziś przystanek turystów”
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proza

Roman Brodowski

Kto zrozumie filozofa.  
Rozważania na temat 
„Prawda naszego czasu” 

Jakiś dziwny niepokój dręczy moje wnętrze, a  i  su-
mienie nie  pozwala o  wszystkim szczegółowo mówić, 
kiedy muszę odpowiadać moim dzieciom na pytania do-
tyczące mojej, a właściwie mojego pokolenia, przeszłości. 
Boję się, że nie zrozumieją, że nie uwierzą w przekazaną 
im prawdę o czasach dla mnie minionych, o kluczowych 
dla kraju wydarzeniach, których byłem i  uczestnikiem 
i  świadkiem. Pomny słów mojego Ojca, który zwykł był 
mawiać, że  „moja prawda nie  zawsze oznacza naszą 
prawdę” czasami staram się w moich przekazach zawie-
rających wątki historyczne oparte na wiedzy mojego czy 
też pokoleniowego doświadczenia, umieszczać pierwia-
stek tak zwanego społecznego kompromisu w  ocenie 
niektórych wydarzeń.

Kiedy słucham wypowiedzi przedstawicieli naszej 
klasy politycznej dotyczących rzeczywistości naszego 
kraju, lub tak zwanych autorytetów w  dziedzinie histo-
rii, zastanawiam  się nad tym, czy to, co  pozostało poza 
mną, to, czego w  swoim życiu doświadczyłem, w  czym 
uczestniczyłem i czego byłem świadkiem wydarzyło się 
naprawdę. Czy przeszłość jakże dla mnie jeszcze nieod-
legła, przeszłość moich rodziców, dziadków oraz znajo-
mych urodzonych jedno czy też dwa pokolenia przede 
mną, ich relacje z czasów dzieciństwa, młodości, dorosłe-
go życia, ich bagaż tragicznych doświadczeń okresu mię-
dzywojennego, wojennego i powojennego, to tylko mój 
wymysł moje urojenia, moja konfabulacja istniejącej tylko 
w moich realiach rzeczywistości.

Także relacje niektórych towarzyszy z  mojej czaso-
przestrzeni, a dotyczące realiów lat sześćdziesiątych, sie-
demdziesiątych a  nawet i  osiemdziesiątych, powodują, 
że niekiedy powątpiewam w istotę mojego „tu i teraz oraz 
tu i wczoraj” jestestwa, w rzeczywistość istnienia mojego 
dualistycznego (materialnego i duchowego) bytu.

Na szczęście (jak na razie) moja dominująca nad emo-
cjami świadomość nie dopuszcza by mną kierowały. Co-
raz częściej zadaję sobie te same pytania, a mianowicie: 
czymże jest prawda bytu? Czymże jest prawda naszego, 
czy też mojego czasu? Czymże jest ta moja, (nasza) wy-
pełniona wydarzeniami przestrzeń przemijania w  ze-
tknięciu z  machiną propagandy i  indoktrynacji (także 
na  gruncie religii), jakich używają dzisiaj elity rządzące 
dla zrealizowania swoich polityczno systemowych, czy 
też ustrojowych przedsięwzięć? Intuicyjnie dochodzę 
do wniosku, że prawda mojego (ludzkiego) bytu jest ni-
czym, a  za razem i  czymś. Jest materiałem potrzebnym 
do przetworzenia, lub manipulowania w celu osiągnięcia 
przez jednostki, korporacje, organizacje polityczne, re-
ligijne a  także finansowe lokalnego czy też globalnego 
szczytu władzy. Jak na ironię to właśnie w kanonie pism, 
w biblii czytamy o trójwładzy światowego, „podległego 
szatanowi” imperium zła, jakim jest pieniądz, polityka 
i religia (nie mylić z wiarą). Coś w tym jest. Jednak kwestię 
biblijnej przestrogi pozostawiam ludziom kompetent-
nym w tej dziedzinie – czyli teologom.

Zapominam Ciebie Ojczyzno 

Powoli zapominam  

Zapisaną doświadczeniem 

Prawdę przeszłości 

BROM
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Filozoficznie rzecz ujmując, uważam, że ta „ płynąca 
wiecznie, w  niewiadomym kierunku” wypełniona by-
tem materialnym i ideowym nasza przestrzeń, to, co nas 
otacza, co żyje wokół lub w nas, co kreuje naszą rzeczy-
wistość, i  to, co my sobą niejako w tej przestrzeni kreu-
jemy, jest tylko i  aż  naszą prywatną, czasami intymną 
rzeczywistością. Jest naszą, (aczkolwiek bardzo podatną 
na wpływy zewnętrzne) i jedyną obiektywną i utrwaloną 
w  świadomości, prawdą naszej historii. Jest zapisanym 
przez nas i dla nas świadectwem naszego życia. 

Słowa włożone w  usta jednego z  odtwórców głów-
nych ról w  satyrycznym filmie Stanisława Barei „Miś”, 
ukazującym głupotę peerelowskich realiów, że  „ jest 
prawda czasu i..... prawda ekranu” dzisiaj, jeszcze bar-
dziej, niż wówczas, gdy „Polska kroczyła jedyną słuszną 
drogą socjalistycznego proletariatu” nabierają nie  tylko 
społecznego, ale i nowego, socpolitycznego w obecnych 
realiach, wymiaru. 

Niestety dla niektórych z  nas jedynym zaufanym 
źródłem prawdy są: „prawda ekranu, ambony, czy też 
mównicy”. Przy założeniu, że dzięki tym mediom, zwłasz-
cza „prawdzie ekranu” możemy postrzegać toczące  się 
życie obrazem przekazanym twórczą wyobraźnią kogoś 
innego, rozumieć świat rozumem nie własnym, przyjmo-
wać do  siebie zmysłowo i  instrumentalnie przygotowa-
ne przez osoby trzecie, na  zlecenie, wszelkiego rodzaju 
informacje, to  ten obraz jest niejako odzwierciadleniem 

Tischnerowskiego kanonu prawd. Niestety tej pierwszej, 

szlachetnej, na  dzisiejszym ekranie ciężko jest doświad-

czyć. Natomiast dwie pozostałe „tys prawda i gówno praw-
da” jak mawiają nasi odwieczni „wrogowie” zza miedzy „ich 

jest skolko ugodno”.

Tak, czym bardziej spoglądam za siebie, czym inten-

sywniej analizuję to, co  poza mną pozostało, tym bar-

dziej utwierdzam  się w  przekonaniu, że  pomimo moich 

ciągłych prób, do  dzisiaj nie  udało mi  się wyzbyć tego, 

co  (chyba jednak nadal) wypełnia moje wnętrze, a  mia-

nowicie sokratejska, wątpiąca i wciąż poszukująca odpo-

wiedzi na nurtujące mnie pytania, mentalnie dusza. I tak 

jak ona, lecz w  innym kontekście (w  natłoku zmieniają-

cych się jak w kalejdoskopie, informacji) wiem, że dzisiaj 

moja wiedza historyczna, zarówno ta nabyta jak i ta z au-

topsji, dzięki nowej wiedzy, nowym odkryciom i  nowej 

interpretacji minionych wydarzeń przez nowohistoryków 

(dla mnie pseudo) stała się niemodna i ledwo słyszalna.

Mam jednak nadzieję, że zarówno rozum jak i  logika 

pozwoli wielu przetrwać batalię fałszowania faktów oraz 

konfabulację wydarzeń zwłaszcza tej naszej jeszcze, trwa-

jącej w nas historii. Że ukryta w naszej pamięci skarbnica 

prawdy, odezwie się ponownie i ponownie pozwoli odna-

leźć to, co powoli zatracamy…, naszą narodową, wspólną 

i jednoczącą nas, tę rzeczywiście prawdziwą przekazywa-

ną z pokolenia na pokolenie, prawdę czasu.

Rita Staszulonok 
„Portatyw”, tempera 
na płycie
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malarstwo

Marta Zwarycz „Dziewczyna Paw”, olej na płycie Edyta Skrzypek „Maki”, olej na płótnie

Agnieszka Czernomord „Pełnia”, akryl na płótnie Danuta Kraszewska „Kobieta z papierosem”, pastel
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Regina Kłosińska „Nad Tanwią”, olej Genowefa Latocha „Nie zrobię”, olej

Ewa Kruglik „Dolina Chochołowska”, olej Anna Maria Modrzejewska „Dworzec Bielkowo”, akryl na płótnie
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felieton

Tadeusz Wojewódzki

Okna na głucho

Dom ma nas chronić przez światem zewnętrznym. Taka 
rola wyznacza mu szczególne miejsce w naszej kulturze. 
Tak wyjątkowe, że bez domu trudno wyobrazić sobie nor-
malne życie. Równie trudno, jak dom bez okien. Wie o tym 
każdy. Także władza. Jedna taka była aż tak bardzo spryt-
na, że wymyśliła podatki od okien wychodzących na ulicę. 
Ci, którzy już mieli postawione domy – ubożeli w  maje-
stacie wrednego prawa. Inni poszli po  rozum do  głowy. 
I budowali domy bez okien wychodzących na ulicę. Domy 
bez okien? Ależ skąd! Z oknami, tylko, że z niepodatkowej 
strony. Wniosek stąd taki, że nasze widoki z okna zależą 
nie tyko od poziomu sztuki budowlanej, ale pomysłowo-
ści domowników. Ta podpowiada im reakcje na świat ze-
wnętrzny. Także pomysłu urzędasów. 

A skoro już o nich mowa, to czytałem nie tak dawno 
temu, że przepisy unijne zmierzają wyraźnie w kierunku 
okien, które nie będą się otwierały. W ogóle. Takie – głu-
che okna. Marzenie o tym, żeby wyjrzeć z własnego okna 
i spojrzeć na świat - nieco szerzej - będą równie niereal-
ne, jak wystawienie głowy poza horyzont i obejrzenie go 
z  drugiej strony. Co  do  eksperymentów z  horyzontem, 
to  niech tam każdy kombinuje po  swojemu i  sprawdza 
co chce, ale co do okien, to – moim zdaniem wara od nich 
i basta! W każdym razie – od moich, prywatnych…

Co za życie? Albo opodatkują te biedne okna, albo za-
mkną na głucho i na zawsze… Jaki los je czeka tutaj, nad 
Wisłą?

Jak znam życie w  epoce korporacyjnych wyobrażeń 
doskonałości, to – za jakieś 20 lat nikt nie wystawi głowy 
z własnego okna. Będzie oglądał świat przez szybkę lub 
jakieś sztuczne badziewie, którym zastąpią szkło. Co tam 
pachnące kwiaty za oknem i co tam zefirek podkręcają-
cy wiosenne zapachy, co  tam świeże powietrze, prosto 
w nos właściciela otwartego … Co tam to wszystko wo-
bec walorów „ergo –„ , „aku -„ , „termo- ” , itp. głuchego 
okna? Te dzisiejsze się nie ostaną… 

Ponad połowa Polaków mieszka nie  w  blokach, 
nie  w  wieżowcach, lecz normalnie, w  domkach. To  są 

zapewne ci, którzy tkwić będą najdłużej w przekonaniu, 
że głuche okna nie zawitają pod strzechę. A już bankowo 
nie pod polską strzechę. Tak nam dopomóż… Nic bardziej 
mylnego One już zawitały! To właśnie w Polsce powstał 
projekt taniego domku. Ok. 50 m 2, w cenie do 100 tys. 
złotych. W tej konstrukcji jest właśnie to, o czym mowa…

Powie ktoś – co  to  w  końcu za różnica… Otwierane 
okna czy głuche?

Szkopuł w tym, że okna, to nie tylko zamysł technolo-
gii budowlanej. Pomijając już symbolikę wpisaną w okna 
- jako takie i związane z nim skojarzenia, one mają prze-
cież swój kontekst kulturowy. W jednym kraju zasłonięte 
są szczelnie, by nie widać było, od zewnątrz - czegokol-
wiek, co wewnątrz, a w innym kraju – wprost przeciwnie. 
Ciekawe, że  ludzie bardziej wpatrują się w te zasłonięte 
niż odsłonięte – zupełnie tak, jakby w tym spoglądaniu 
w  okna wcale nie  chodziło o  treść tego, co  się widzi… 
A skoro już o różnicach kulturowych mowa, to pamiętam 
takie okna, masowo do  połowy gazetami przesłonięte. 
Było to w kraju, gdzie gazeta służyła nieomal do wszyst-
kiego: jako obrus, talerz, jako opakowanie dla sprzedaw-
cy lub papier toaletowy, dla tych, którzy się jej przedtem 
do syta naczytali… 

Jeśli przy kulturowych uwarunkowaniach okna pozo-
stać, to  pomyślcie moi drodzy o  jednym jeszcze aspek-
cie głuchego okna: Czy można wyobrazić sobie polską 
prowincję bez gapiów wiszących masowo na parapetach 
własnych okien? Bez tych bacznych spojrzeń jejmości dy-
żurujących niczym słoneczko na niebie, wstających i za-
chodzących razem z nim? 

I tak oto pojawił się nieoczekiwanie - niczym gwiazdka 
betlejemska - promyczek nadziei dla normalności okien. 
Pojawił  się nie  w  aglomeracjach miejskich, nie  gdzieś 
w  stolicy, lecz na  prowincji naszej ukochanej - właśnie. 
A radość z tego dla mnie tym większa, że jako dobrowol-
nie i świadomie na wsi, na koniec osadzony i tutaj żywota 
dokańczający – z  normalnym, otwartym oknem trwać 
będę wbrew korporacyjnej i unijnej racji. 
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poezja

Aleksandra Borzęcka
* * *
Drzewa
mają czas 
cierpliwi świadkowie granic milleniów
niewzruszeni żołnierze w szeregach 
wyprostowani w koronach arystokraci 

tylko korzenie w nieustannym splocie 
stulecia leśnych genealogii
woda w żyłach przodków 
geny 
imiona podobieństw
skomplikowane rodzinne więzi
mają czas 
aby zapomnieć błahe konflikty
z perspektywy liczy się tylko co ważne 
w historii tylko co przełomowe 

Drzewa 
ponad nami 
milczący w rozmowach z wiatrem filozofowie
wzruszają ramionami gałęzi
na widok przyspieszonych kroków

Małgorzata Mikos
my 

wkrótce nadejdzie jutro a dziś odejdzie w zapomnienie
chwile ważne w tym momencie przepadną
czas zabierze je wraz z sobą
nie odnajdziemy już tych uczuć
pozostaniemy sami
nadzy pośród kamieni własnych wspomnień

Hanna Glok-Lejk
Przed obrazem Tycjana

Zachłannie śledzę każdy twój ruch, Szymonie.
Ociągasz się, a ból tężeje w oczach.

Wkrótce dowiesz się, że to nie żołnierze ciebie wybrali.
Ze swoim szczęściem będziesz się obnosić
do końca świata,
a przecież wcale nie chciałeś tamtędy przechodzić.
Niewiele też wiedziałeś o słowach
jaśniejszych od słońca.

Wymówka o przykładaniu ręki do pługa przyjęta.
Szymonie, spójrz na obraz.
Jesteś tłem dla jego spojrzenia.

Zbigniew Ignacy  
Brzostowski
Curriculum vitae

Jeśli nie ma w tobie odpowiednio dużo empatii
powtarzaj sobie ciągle – Po pierwsze nie szkodzić
Nawet tym z Knidos naszym wiecznym wrogom
Ja Hipokrates z Kos zostawiam to pismo
wszystkim moim następcom w służbie Asklepiosa

Pochylony nad ciałem przesiąkniętym formaliną
udaję adepta medycyny powtarzającego raz jeszcze
ludzką materię przed egzaminem z anatomii
I widzę siebie u kresu z numerem
przywiązanym do wielkiego palca pomarszczonej stopy
Siebie z odsłoniętą szarą tkanką mózgu
z otwartą jamą brzucha
Słyszę stalowe nożyce
tnące chrzęszczące żebra
i czuję jak z pod nich tryska
wstrętna miazga płuc

I stoję nad ciałem które należy do mnie
I leżę na zimnym stole z wątrobą na wierzchu
Zastygłymi stężałymi oczami patrzę na siebie
stojącego nad sobą

Nazywam się Hipokrates jestem waszym lekarzem
Jeszcze raz z przyjemnością dotykam dziewcząt
preparujących moje zużyte dłonie
tnących gorącym skalpelem
sflaczałe skurczone przyrodzenie
zgłębiających odarte ze skóry gardło

Bezimienny wspominam
twoje sprawne delikatne palce
noce nad morzem noce na dworcach
uściski w tramwajach papierosy wódkę
i miłość
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Ewa Leczycka

Sylwia Woszczek Bożena Jagielska

Anna Michalczyk

ceramika

Ceramika z OKSiBP w Cieplewie
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Beata Sulewska Anna Górnikiewicz

Agnieszka Wrześniewska Urszula Rogozińska

Zbigniew Jaremicz
fot. Anna Górnikiewicz
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rzeźba

Zenon Kosater – rzeźba w drewnie Anna Flis „Kowal”, płaskorzeźba w drewnie

Julia Mazur „Smok”, ceramika

Kazimierz Kalkowski „Romeo i Julia”, ceramika

Adam Stachowicz „Secesyjne wejście do domu”, rzeźby
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Ryszard Szwoch

Do zbioru wspomnień 
o Zygmuncie Bukowskim

Kiedy i w jakich okolicznościach pierwszy raz usłysza-
łem o Zygmuncie Bukowskim?

Na  pewno było to  w  końcówce lat siedemdziesiątych. 
Nazwisko nie mówiło mi za wiele, ale to wystarczyło, ażeby 
w  marcu 1979  r. wziąć do  domu teczkę z  rękopisami jego 
wierszy, które jakiś czas przeleżały w  biurku szefa ówcze-
snej Stacji Upowszechnienia Wiedzy o  Regionie w  Staro-
gardzie czekając na  swój los. Miałem z  nimi oporny zrazu 
kontakt, ale znalazłem w końcu nić porozumienia z tekstami 
autora, a to sprawiło, iż nie tylko krytycznie wypowiedzia-
łem  się o  nich, ale  i  gotów byłem poznać samego autora. 
Cóż, po belfersku liczyłem na spolegliwość początkującego 
poety. Warto było podjąć to wyzwanie. Dałem potem wyraz 
temu w moim artykule zamieszczonym w „Ziemi Gdańskiej”.

Kiedy i  w  jakich okolicznościach spotkałem  się z  nim 
po raz pierwszy?

Jeszcze tego samego roku, chociaż nie bez niespodzia-
nek. Do naszego spotkania dążył też Bukowski, otrzymaw-
szy sygnał, iż o  jego wierszach ktoś się wreszcie życzliwie 
wypowiada. Miał bowiem w tej sprawie przykre doświad-
czenie, o mały włos gotowe zniszczyć w nim nadzieję i spra-
wić, że porzuci myśl o pisaniu. Miało jednak stać się inaczej. 

Kiedy odwiedził mnie niespodziewanie jesienią, przy-
wożąc nowe wiersze, pod  moją nieobecność przyjęła go 
żona, którą wziął za moją córkę. Gdy zaś po miesiącu oboje 
wybraliśmy się do Mierzeszyna, tym razem to my nie za-
staliśmy poety w domu. Dopiero trzecia próba nawiązania 
osobistych kontaktów wypadła pomyślnie. Spotkanie oka-
zało się konieczne… i owocne. Było zwrotem dla Bukow-
skiego tak ważnym, że znalazło odbicie po dziesięcioleciach 
w jego „Zielonym kuferku” – nie mówiąc o miłych wraże-
niach, które wraz z moją żoną do dziś zachowujemy, jako 
że istotne są właśnie te sygnały „od pierwszego wejrzenia”, 
pozwalające rozwijać się potem głębszej znajomości, cza-
sem nawet przyjaźni. Rozmowa kawiarniana w przeddzień 

Wigilii 1979  r. - tym razem w  pruszczańskiej „Maleńkiej” 
- toczyła  się wartko, jak między dobrymi znajomymi, 
a chociaż miała merytoryczny charakter, sporo z niej do-
wiedzieliśmy  się też o  sobie, a  głównie zadzierzgnęliśmy 
przyjazne relacje otwierające dalszą współpracę przy wy-
pracowaniu autorskiego warsztatu, na czym Zygmuntowi 
szczególnie zależało.

Czy i w jakim stopniu można mówić o mojej współpra-
cy z nim?

Współpraca - to  było oczywiste. Zakładaliśmy od  sa-
mego początku taką relację. Poznałem upodobania literac-
kie Bukowskiego, a to pozwalało domniemywać, w jakim 
kierunku zmierza jego wyobraźnia poetycka i gdzie szuka 
form wyrazu, jakich używa środków i  jakimi wzorami  się 
posiłkuje. Leśmianowska zmysłowość, fantazja i  symbo-
lika natury przeciwko skostniałej manierze Konopnickiej, 
rozgadanej i  dydaktycznie natrętnej – mówiąc najogól-
niej – przekonywała go i  na  tej ścieżce tradycji Zygmunt 
skłonny był odnaleźć własną drogę. Odtąd regularnie wy-
syłał na konkursy literackie w kraju wybrane i uzgodnione 
ze  mną zestawy wierszy, które przynosiły mu nagrody 
(przeważnie główne) i satysfakcję, że skutecznie równa się 
z  czołówką literacką tego nieprofesjonalnego ruchu 
twórców ludowych. Plasowanie  się w  gronie laureatów 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka 
umacniało jego pozycję w  tym ruchu, czym  się szczycił 
i  dzielił natychmiast radością z  przyjaciółmi. Nie  trzeba 
ukrywać, że  odpowiedzialność za właściwy dobór utwo-
rów zgłaszanych na konkurs spadała poniekąd i na mnie, 
więc i  satysfakcję z  sukcesów Zygmunta mogłem dzielić 
z  nim szczerze. Nie  jest tajemnicą, że  zaufał moim suge-
stiom co do wyboru utworów planowanych w książkowym 
wydaniu jego wierszy. Wypowiadałem się o jego twórczo-
ści niejednokrotnie w  różnych publikacjach, artykułach 
i na publicznych prezentacjach, także w posłowiu do tomu 

wspomnienia
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„Zasiew serdeczny” (2003). Dodam, że  pośredniczył też 
w  powierzeniu mi takiej roli przy redagowaniu tomików 
zaprzyjaźnionych z nim innych autorów. Odwdzięczał się 
chętnie swoimi rzeźbami, które przez te lata stworzyły 
ciekawą kolekcję – także pod  względem tematycznym. 
Nie rozstaję się z nimi.

Co  mnie szczególnie ujęło w  jego postaci? Jakim był 
człowiekiem?

Od  początku budził sympatię. Był naturalny, absolut-
nie zwyczajny i  kompletnie niezmanierowany, co  u  po-
czątkujących autorów rzuca się w oczy i jest niesłychanie 
irytujące. Potrafił słuchać z uwagą, skłonny do rzeczowej 
argumentacji. Każde następne spotkanie, z czasem także 
wizyty w domu Róży i Zygmunta Bukowskich w Mierzeszy-
nie czy u nas w Starogardzie (na przestrzeni ćwierćwiecza 
było ich wiele) czyniły te relacje coraz bardziej otwarte 
i  pozbawione dystansu. Poznawało  się nie  tylko kolejne 
sukcesy twórcze poety-rzeźbiarza, ale i rodzinne zdarzenia 
losowe, wydarzenia zwyczajne i uroczyste. Jak każdy, miał 
i on świat niedostępny dla innych, nie całkiem bezpieczny 
i wolny od leku, ale ten pozostał nierozpoznany, do końca 
dramatycznie osobisty, doświadczany samotnie.

Zygmunt Bukowski – pewnie jak większość twórców 
– miał niewątpliwie świadomość tej szczególnej wyjątko-
wości, która wyróżnia artystę spośród otoczenia, a wiąże 
z gronem jemu podobnych. Artystą się czuł – co do tego 
nie  ma wątpliwości. Oczywiście dawał tego dowody 
nie  w  ekstrawagancji i  pretensjonalnej pozie „wybrańcy 
muz”, ale  na  pewno w  wyraźnej dla baczniejszego ob-
serwatora swoiście kapryśnej wrażliwości na  traktowa-
nie jego twórczości przez zwykłych odbiorców, chociaż 
z pewną pokorą co do tych, których skłonny był uznawać 
za znawców. Ich zdanie akceptował, a  przynajmniej roz-
ważał, na pewno też brał do serca. Tych chyba też uważał 
za pokrewne mu dusze, chociaż nie koniecznie za przyja-
ciół. W rozmowach przywoływał różne ich opinie, twórcze 
rady, dowody życzliwości z ich strony. Rzecz jasna – zrozu-
miałe – sam miał własne wizje i pomysły realizacji zleco-
nych mu prac rzeźbiarskich czy podejmowanych tematów 
poetyckich, ale  „warsztatowych” porad wysłuchiwał, na-
wet po to, ażeby upewnić się, że jest na właściwej drodze. 
No i jak przystało na artystę, Zygmunt łaknął uznania. Miał 
poczucie, że zasługuje na nie tyleż przez rzetelność swojej 
sztuki (także poezji), co i ze względu na jej rozległą obec-
ność w krajobrazie kulturowym Pomorza i Polski (m.in. za 
sprawą regularnie odnoszonych sukcesów w  Konkursie 
Twórczości Ludowej). Nie tylko absolutnie nie tremował go 
tego rodzaju sprawdzian i konfrontacja z plejadą uznanych 

twórców i falą nowicjuszy, ale bez kompleksów rzucał wy-
zwanie temu środowisku nieprofesjonalnych twórców, 
pewny swego i przekonany o własnej sile talentu. Nie wy-
daje się jednak, aby skala jego popularności w środowisku 
kulturalnym Pomorza i  nieustanne dowody uznania jako 
twórcy (rzeczywiste i  szczere) zaspokajały go w  pełni, 
a echa różnych rozczarowań pod tym względem odzywa-
ły się m.in. w jego „kuferkowym” pamiętniku. O niektórych 
swoich rozczarowaniach mówił lub też pisał otwarcie, bez 
wahania je personalizował, chyba nie  do  końca słusznie. 
Sygnalizował tym samym dręczące go emocje, doszuku-
jąc  się sprawców niepowodzeń w  gronie literackich ry-
wali. Dręczył się tym. Nawet ewidentne dowody uznania 
ostatnio nie  przynosiły mu już wystarczającej pociechy, 
satysfakcji, obrony przed zwątpieniem, może i  depresją. 
Tajemnica jego artystycznej duszy zostanie nierozpozna-
na, zresztą jak i on sam w swoim ostatecznym wyborze.

Jaki był związek Bukowskiego z „małą ojczyzną”? 
Związki jego z Kociewiem i Kaszubami – te miały silne 

korzenie i  niebywałą żywotność. Najpierw kształtował je 
fakt pogranicza etnicznego, stron rodzinnych na kresach 
Kociewia i  bliskości kaszubskich wpływów. Sam bardzo 
zdecydowanie, konsekwentnie i uparcie akcentował, iż Ko-
ciewie jest naturalną jego ojczyzną domową. Przynależ-
ność do  Kociewia świadomie podkreślał i  jej bronił jako 
rzeczywistego wyznacznika tożsamości własnej. Nie  ne-
gował wpływów ościennych Kaszub na koloryt miejscowej 
tradycji i pokoleniowe dziedzictwo, z którego czerpał jako 
artysta. Wszakże uznawał siebie (zawsze deklarował to pu-
blicznie) za kociewskiego twórcę, ale  z  przekonaniem, 
iż  dzieła jego talentu należą do  każdego odbiorcy wraż-
liwego na piękno. Takie przecież było ich przesłanie. Fakt, 
iż  Zygmuntowe rzeźby zdobią kościoły, miejsca publicz-
ne i  kolekcje sztuki na  całym Pomorzu (też poza krajem) 
przekonuje, iż dla nich granice regionu są bez znaczenia. 
Co do poezji Bukowskiego, znamienna jest w niej nieobec-
ność gwary kociewskiej, tego najbardziej wyrazistego 
poświadczenia związku z regionem i jego naturalnym dzie-
dzictwem mowy rodzimej wspólnoty. Autor tak świadomy 
swej autonomii twórcy ponadregionalnego – a Zygmunt 
Bukowski aspirował do rangi artysty wyemancypowanego 
z  regionalnego zaścianka – porzucił właściwą dla ludo-
wych twórców siermiężność, naturalność i hermetyczność 
(w  znacznym stopniu) wypowiedzi gwarowej, podobnie 
jak i typową dla ludowych rzeźbiarzy stylistykę nieporad-
ności. Odszedł od tych stereotypów ludowości tak daleko, 
iż  w  swej poezji i  rzeźbie wykroczył poza jej zwyczajo-
we kryteria, separując  się wyraźnie kosztem czytelnego 
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zdefiniowania jej charakteru – czy to jeszcze twórczość lu-
dowa, czy oddalona od niej nowa artystyczna jakość. Ten 
problem, istotny głównie dla jurorów, nie  ma znaczenia 
dla odbiorców, których twórczość Bukowskiego zachwyca 
po prostu i nawet wbrew jej formalnym wyznacznikom. 

Którą dziedzinę jego twórczości cenię najwyżej 
i dlaczego? 

Z tym mam kłopot. Pewnie i sam autor nie byłby skłon-
ny tego wartościować, oceniać swoją twórczość wedle 
odczuć tak nieprecyzyjnych, jak wyraźne upodobanie 
do którejkolwiek ze sztuk uprawianych z jednakową pasją 
i nieustannie, naprzemiennie i jednocześnie – do końca.

Jakim był poetą w moim przekonaniu? 
Zapewne odpowiadał mu status twórcy na miarę tra-

dycji – gdzie poeta „z  ludu wzięty” wypłaca  się jak naj-
płodniej plonem dorodnym i szlachetnym. Miał po temu 
warunki, wyczuwał w  sobie siłę podołania twórczemu 
mozołowi i potrafił wprząc się w ten nurt z chłopskim iście 
zapałem. Już u  startu, jeszcze wciąż bez doświadczenia, 
szukał swojej własnej drogi twórczej.

Maniera ludowych poetów spycha zwykle ich wiersze 
w denerwującą, nieznośną ckliwość, naiwną czułostkowość, 
preferując formę infantylną i uproszczoną w opisie rzeczy-
wistości, rażącą zbytnim rozgadaniem. Zygmunt uczył  się 
zwięzłości wypowiedzi, powściągliwej gry słownej i opano-
wanej emocjonalności, choć nie rezygnował przy tym z pra-
wa do wzruszeń, gdy szło o sprawy osobiste, intymne, czy 
też skażone doświadczeniem złego czasu wojny. Wrażliwość 
na urok słowa i obrazu pomogła Bukowskiemu szukać w tym 
zasobie form nowych, odświeżać zapomniane i  budować 
własne, tak licznie rozsiane w jego utworach i zadomowione 
już na  dobre. Skojarzenia i  symbole osadzał na  przemyśla-
nej solidnie idei – podobnie zresztą jak w  swych rzeźbach 
– odwołując się do bogatego świata własnych doświadczeń, 
ale i zdobytej wiedzy. Potrafił tym zaskakiwać. 

Patrząc z zewnątrz na szybką karierę autora, na sukce-
sy twórcy mającego wiernych odbiorców, zdeklarowanych 
przyjaciół wśród czytelników, można sądzić bez ryzyka 
pomyłki, że Bukowski miał prawo uznawać siebie za poetę 
spełnionego. Wydaje się, że był. Liczba wydanych tomików 
wierszy, utworów scenicznych i  albumów ilustrowanych 
zdjęciami własnych rzeźb potwierdza taką ocenę. Zna-
lazł  się u  szczytu artystycznej drogi twórczej, niepodziel-
nie bodaj osiadły na Parnasie, z perspektywą dobrych lat 
w przyjaźni muz… W takim miejscu się zatrzymał i nic już 
tego nie zmieni.

Które z  jego publikacji poleciłbym współczesnemu 
czytelnikowi, miłośnikowi sztuki?

Zostawił szczodrze nam i przyszłym czytelnikom zasób 
tak obszerny, że każdy ma szansę poszukać i znaleźć w nim 
utwory odpowiednie dla własnej wrażliwości i  potrzeby 
sycenia się mądrym i pięknym słowem, obrazem, frazą… 
Co więcej, może wciąż na nowo konfrontować je ze świa-
tem wyrzeźbionym – zatrzymanym w krasie ludowych tra-
dycji, obrzędów i kociewskiej codzienności.

Co z jego spuścizny ma charakter ponadczasowy i war-
to by promować?

Każda autentyczna i  oryginalna twórczość jest zjawi-
skiem jednostkowym, niepowtarzalnym i już z tego powo-
du zasługuje na uwagę. Związana z konkretnym czasem, 
uwarunkowaniami kulturowymi, historycznymi i  społecz-
nymi, jest fenomenem sama w  sobie. Twórczość nasy-
cona niekiedy treściami uniwersalnymi do  tego stopnia, 
iż mogą odnosić się do każdej epoki, nie tyle interesować, 
co wręcz inspirować odbiorców bez względu na czas i po-
kolenie, staje się wartością na miarę Horacjańskiego „Exegi 
momunentum…” – a w przypadku Zygmunta Bukowskie-
go dzieło chwali mistrza. Obszerność i różnorodność jego 
dorobku literackiego oraz rozmach twórczości rzeźbiar-
skiej (także tej monumentalnej) chroni ten dorobek przed 
zmarginalizowaniem, spowszednieniem, czy wyłączeniem 
z  obiegu społecznego. Chociażby wystrój tak wielu ko-
ściołów na  Pomorzu przypominać będzie ich twórcę, jak 
dzieje się to od wieków z dziełami sztuki sakralnej upięk-
szającymi wnętrza świątyń „ad maiorem Dei gloriam”, 
a poniekąd i samego artysty. On przecież nieustannie żyje 
w swoich dziełach, ponad czasem. 

Co jeszcze należy o nim wiedzieć? 
Zygmunt Bukowski to  w  świadomości ogółu przede 

wszystkim utalentowany rzeźbiarz i  poeta, regionalista 
i  kustosz własnego muzeum przydomowego, w  którym 
– prócz swojej twórczości – zgromadził eksponaty ma-
terialnej kultury ludowej Kociewia. Z  zawodu modelarz, 
z  praktyki także pracowity rolnik, ale  zarazem działacz 
samorządu wiejskiego. Ten jego „pozaartystyczny” etap 
życia przysłoniła skutecznie aura zasłużonego działacza 
kultury i  cenionego twórcy. Słusznie. W  tym nie  miał so-
bie równych na  całym Kociewiu. Co  do  jego działalności 
chociażby w  strukturach władz gminnych – wszak przez 
dwie kadencje działał w Komisji Kultury Rady Gminy Trąb-
ki Wielkie - warto bliżej unaocznić inicjatywy podejmo-
wane na rzecz wspólnoty mieszkańców, a te z pewnością 
wzbogacą jednostronny wizerunek Bukowskiego – po-
ety, rzeźbiarza, już za życia wybranego na patrona szkoły 
w Czerniewie.
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malarstwo

Magdalena Zaremba „Żuławskie klimaty”, olej Joanna Kleinzeller „Dom wśród drzew”, olej na płótnie

Ilona Paleńczuk, z cyklu „Przemiany”, akryl na płótnie Barbara Boetcher „Portret”- olej

Vasyl Netsko „Noc Świętojańska”, olej, akryl
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Ewa Majewska „Martwa natura”, pastel Dorota Ignatowicz-Wiśniewska „Bez tytułu”, olej

Barbara Biegańska „Apostoł Św. Paweł”, akryl

Anton Möller, Tańcząca para w strojach żuławskich, ok. 1600 r.
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Henryka Lisiecka, „Złocista z kogutem”, olej Cezary Paszkowski, „Pruszcz Gdański, kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego”, akwaforta

Agnieszka Ciesielska „Pocałunek”, collage

malarstwo / grafika / collage
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Olena Ulyanova „Space reflection”, technika własna

Magdalena Tuźnik „Senne południe”, akryl na płótnie

Anna Prill, krawat z haftem kaszubskim

Barbara Jankowska „Wiosna”, olej

tkanina / malarstwo / haft
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malarstwo

Gabriel Roszak
Mural historyczny
Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wlk.

Fot. Roman Ciesielski
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Andrzej Sikorski
Weronka  
 
do ostatniej nitki
zręcznie prują ręcznik 
żeby raz na zawsze mieć z głowy dziwne urojenia
wiechciem zacierają ślady i posypują piaskiem chodniki wokół targu
 
będzie można spokojnie przejść na drugą stronę 
i kupić co trzeba na jutrzejsze święto
 
a wariatka zwija w kłębki przędzę i kładzie do kosza
zdąży przed trzecią

Ryszard Borzęcki
* * *

Dobranoc dobranoc dobranoc 
Ciekawość ciekawość ciekawość
Powtórzenie powtórzenie powtórzenie

Taki sam smutek
Taki sam gniew
Dopóki jeszcze płynie krew
W czas pustych gniazd
Co rozporządza
Że już nie wstaje
A jeszcze żyje
Jako ciąg trwania
Kolejno lub na przemian
Zmiana kostiumu
Przeżytego czasu
Zostaje sam
Z różańcem 
Z wiarą pielgrzyma
Dopóki jeszcze płynie krew
Taki sam smutek
Taki sam gniew

Dobranoc dobranoc dobranoc
Ciekawość ciekawość ciekawość
Powtórzenie powtórzenie powtórzenie

Tadeusz Karmazyn
Jesteś, jesteś tak blisko Miłosz

 Sztukmistrzu, budujesz gwiazdę, 
 która będzie wędrować

 po niebie dopiero co urodzonych.
 Czesław Miłosz, „Sztukmistrz”

Słuchawki skaczą w rytm muzyki
Imagine Dragons.
Rzeczywiście.
Jest łatwiej widzieć potwory wczepiające się 
w moje uszy z akordami rocka XXI wieku.

Jednocześnie myślę o tobie, Miłosz.
Nazywasz siebie sztukmistrzem, 
sztukmistrzem od słów, który pokonał rozpacz.
Zgadzam się. Życie jest zbyt trudne żeby przeżyć.
Demony oplątują nas, chciwe, zazdrosne naszych miłości 
i tego, że jeszcze wciąż podziwiamy wschody i zachody słońca.
Łakome naszych upadków i grzechów nie-do-wybaczenia.
Póki czas, spójrzmy prosto w oczy tym co chcą naszej krwi
i samozniszczenia. 
Stawiajmy opór aż do połamania kości.

Co do koziołków to być może je fikałeś i głodny byłeś oklasków. 
Byłeś błaznem aby pokazać ukryty diament.
Postawiony przed ścianą, powiesz: to był tylko żart klauna.
Z wiedzą nabytą przez Ciebie to nie tak
jak mówisz przyjacielu.
Była, jest potrzebna Tobie i innym.

Wiem to tak bardzo, jak wiem, że znajdą się tacy co będą ciągnąć Twoje dzieło.
Jesteś, jesteś tak blisko jak na wyciągnięcie moich słów, Miłosz.

Zofia Maria Smalewska
Sen o matce

Pamiętam twój uśmiech i szept
byłaś blisko czułam twój dotyk i ciepło rąk

Łyk gorącej lipowej herbaty
niedoczytana książka przerwany film
i te słowa piosenki śpiewanej przez ciebie

Podchodzę do porcelanowej lalki
wciśniętej w kąt życia przytulam ją 
i jakbym poczuła twoje muśnięcie
Czy to życie śni mi się mamo?

poezja
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W WAKACJE NA FOTeL 
Trzecia edycja Festiwalu Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTeL odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia na te-

renie Centrum Rekreacji w Juszkowie. – W imieniu Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, or-

ganizatora wydarzenia, zapraszam na  trzy dni wspaniałej zabawy – zachęca Grzegorz Cwaliński, dyrektor festiwalu. Na  kilku 

plenerowych scenach wystawimy spektakle teatrów z różnych stron Polski oraz z Litwy, Niemiec i Ukrainy, a w strefie warsztato-

wej dzieci będą mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach artystycznych.

2018 r.2017 r.
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Krzysztof Grynder

Z kolekcji starych pocztówek i fotografii
Straszyn-Prędzieszyn (Straschin-Prangschin), 
1936 r.

Koszwały 
(Gottswalde). 
Szachulcowy kościół 
ewangelicki przed 
zniszczeniem 
podczas II wojny 
światowej. 
Pocztówka z lat 
1930-1939

Dawny Instytut Szkolny rangi gimnazjalnej, 
ufundowany przez Karola Fryderyka von 
Conradi w Jankowie k/Gdańska. W końcu 
lat 30-tych i w początkowym okresie wojny, 
obiekt był wykorzystywany jako partyjna 
szkoła NSDAP. Jankowo Gdańskie, 1937 r.

historia
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historia

Dariusz Dolatowski

Rolnicze szkoły 
dokształcające na Wyżynie 
Gdańskiej w okresie Wolnego 
Miasta Gdańska

15  listopada 1920  roku na  mocy postanowień trakta-
tu wersalskiego kończącego I  wojnę światową utworzono 
Wolne Miasto Gdańsk, które miał reprezentować Senat, jako 
najwyższy organ zarządzający i  wykonawczy. W  jego gestii 
leżały między innymi sprawy oświatowe, wśród których 
dość istotną kwestią było zapewnienie możliwości dalsze-
go kształcenia  się przez liczną grupę młodzieży na  wsiach 
wchodzących w skład Wolnego Miasta Gdańska. W tym celu 
zaplanowano utworzenie w  nich rolniczych szkół dokształ-
cających o charakterze zawodowym (Die landwirtschaftliche 
Fortbildungsschule). 

Praktycznie nieznanym jest fakt, że  w  tym zbożnym 
dziele na terenie gdańskiego powiatu wyżynnego wielce za-
służył się proboszcz mierzeszyńsko-przywidzki ksiądz Johan-
nes Aeltermann, który był dotąd nieznanym społecznikiem 
i pedagogiem.

Zimą 1926/1927  roku nie  czekając na  działania Senatu 
gdańskiego ksiądz Aeltermann założył po  zorganizowaniu 
grupy młodzieży rolniczej w  Mierzeszynie pierwszą na  ob-
szarze Gdańskiej Wyżyny rolniczą szkołę dokształcającą. 
Miały być w  niej nauczane wszystkie zagadnienia z  życia 
praktycznego drobnych rolników. 

Komisja senacka kontrolująca nauczanie w  tej szkole 
przekonała  się o  przydatności takiego profilu kształcenia 
i przekazała niewielkie środki pieniężne na dalszą jej działal-
ność z uwzględnieniem perspektyw jej rozwoju. Dzięki temu 
poza zagadnieniami praktycznymi zaplanowano też wdro-
żenie, dodatkowo, nauki esperanto i  stenografii. W  krótkim 
czasie liczba uczniów znacznie wzrosła, gdyż kursy cieszy-
ły się ogólnym zainteresowaniem. Wskutek tego w 1927 roku 
ksiądz Aeltermann powołał do  życia kolejną taką szkołę 
w  Przywidzu, która wzorem Mierzeszyna również odniosła 
wielki sukces. Materiał nauczania stosowany dotąd przez nie-
go został, we współpracy z gdańskim Związkiem Rolniczym 
i powiatowym radcą szkolnym Sasse, dopracowany i ułożo-
ny w  program nauczania. Program został tak ułożony, aby 
w określone tygodnie przerobić dokładnie określone przed-
mioty. Istniała przy tym możliwość, aby w trakcie nauki, jeśli 
tylko istniały wolne miejsca, przyjmować nowych uczniów.

Za wzorem księdza Aeltermanna poszedł nauczyciel 
Vatzer z Zieleniny, który w porozumieniu z zaufanymi ludźmi, 

Ksiądz Johannes 
Aeltermann 
– inicjator 
wiejskiego 
szkolnictwa 
doskonalącego 
na Wyżynie 
Gdańskiej. Źródło: 
Album rodziny 
Czerwińskich
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a  zwłaszcza członkami zarządu kasy oszczędnościowo-po-
życzkowej, zaplanował utworzenie takiej szkoły w  okolicy 
Zieleniny. Wkrótce okazało się, że założenie szkoły w tej wsi 
nie  jest możliwe. W  związku z  tym otworzono ją w  Nowej 
Wsi Przywidzkiej, do  której zgłosiło  się natychmiast około 
40 uczniów świadcząc o potrzebie otwarcia kolejnych szkół 
lub kursów. 

Jedną z nich planowano otworzyć w Kierzkowie lub jego 
okolicy, o  co  zabiegał nauczyciel Hölt, a  drugą w  Czernie-
wie, gdzie miejscowy nauczyciel Nierzalewski optował za 
utworzeniem kursu dokształcającego. Niestety te prywatne 
inicjatywy pozostały tylko pobożnym życzeniem. Niemniej 
powiatowy Związek Rolniczy Gdańskiej Wyżyny w  dalszym 
ciągu czynił wszystko, aby takie formy kształcenia tworzyć 
i promować. 

Sposób podejścia do  procesu nauczania w  ogólności 
przez każdego z nauczycieli w takich szkołach, czyli ich mo-
tywacja, był zależny w pierwszej linii od zainteresowania do-
kształcaniem zawodowym członków i  władz powiatowego 
Związku Rolniczego, naczelników gmin wiejskich, rachmi-
strzów bankowych i innych wpływowych osobistości. 

W  cenie był każdy, kto z  nadzwyczajną pomysłowo-
ścią i  sprytem potrafił zdobyć niezbędne środki pieniężne 
na  funkcjonowanie szkoły lub kursu. Sztuką było to, aby 

do tego celu wykorzystać nie tylko nauczycieli, ale i znaleźć 
sponsorów i  współpracowników - inspektorów większych 
majątków, duchownych, lekarzy udzielających pomocy przy 
nieszczęśliwych wypadkach, weterynarzy itp. 

Jak widać nie  było możliwym, aby zarząd powiatowe-
go Związku Rolniczego sam udźwignął proces utworzenia 
szkoły w każdej okolicy. W związku z tym Senat gdański za-
deklarował wszędzie wsparcie finansowe dla tego dzieła. 
We wszystkich przypadkach, kiedy zaplanowano utworzenie 
szkoły miał on wcześniej dojść do porozumienia w kwestiach 
merytorycznych i  finansowych z  powiatowym Związkiem 
Rolniczym. Związek ten był centralą dla szkolnictwa rolnicze-
go, czyli rolniczych szkół dokształcających, która je tworzyła 
i  obsługiwała oraz zdobywała środki pieniężne niezbędne 
do jej funkcjonowania. Były one niemałe, gdyż jeden kurs do-
kształcający pochłaniał kwotę rzędu około 6000  guldenów, 
przy czym dana gmina wiejska udostępniała swój obiekt 
szkolny i opał. 

Jak pokazuje czas i  wydarzenia, dalsze losy tego typu 
szkolnictwa wiejskiego nie  są znane. Wydaje się, że  zani-
kło ono w latach trzydziestych XX wieku wskutek wybuchu 
światowego kryzysu gospodarczego. Zachowały się jedynie 
kursy doskonalące o innym charakterze w Trąbkach Wielkich 
i Ełganowie. 

Wojciech Górecki „Grób ks. Aeltermanna” w Mierzeszynie, 
akwaforta

Wojciech Górecki „Stara plebania” w Mierzeszynie, akwaforta
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Marek Kozłow

Gottfried Bock  
– pruszczański Socjaldemokrata

W  ostatnim czasie, dzięki staraniom miejscowych hi-
storyków, pasjonatów historii oraz publicystów, przybliża-
no czytelnikom postaci przedwojennego Pruszcza. Obok 
znanych powszechnie osób, takich jak Radtke, Würfel, Wie-
demann, czy też przedstawianych w ostatnich latach, wy-
bitnego reżysera scen niemieckich Wernera Iltza, znanego 
okulisty Hansa-Lothara Thiela, pierwszej damy życia kultu-
ralnego lat dwudziestych Ilse Scheutzow, czy publicysty 
Felixa Scherretta, w galerii tej nie można pominąć bardzo 
ważnej postaci życia codziennego Pruszcza, deputowane-
go gdańskiego Volkstagu, Gottfrieda Bocka.

Gottfried Johann Erich Bock urodził  się 7  maja 
1896 roku w podgdańskim Jankowie. Jego rodzina od po-
koleń zamieszkiwała tereny Pomorza Gdańskiego; oboje 
rodzice Gottfrieda urodzili  się i  wychowali w  Marszewie. 
W Pruszczu Bock pojawił się w latach wczesnej młodości, 
podejmując pracę w pruszczańskiej cukrowni. W 1919 oże-
nił się z Pruszczanką Ellą Theresią Losch. Niedługo potem, 
na  świat przyszły dzieci; we  wrześniu tego samego roku 

rodzi  się córka Christel Elfriede, a  następnego roku syn 
Siegfried Otto. Na  początku lat 20-tych rodzina zajmuje 
mieszkanie przy Würfelstraße 7, nieistniejącym dzisiaj już 
budynku przy ulicy Wojska Polskiego, tuż obok przedwo-
jennej siedziby urzędu gminy. 

Pracując Gottfried Bock kształcił się równolegle w za-
wodzie ślusarza, zdobywając w  1921  roku świadectwo 
stopnia czeladnika ślusarza maszyn. W  1924  roku uzy-
skał kwalifikacje mistrzowskie w  tym zawodzie. W  roku 
1926 otwiera Bock swój własny warsztat naprawy maszyn, 
głównie rowerów, motocykli oraz maszyn do szycia, przy 
Am Markt 7a. Choć w  spisie ludności powiatu Gdańskie 
Wyżyny za rok 1927, adres firmy podany jest jako Wür-
felstraße 7A, to  znaczy tożsamy z  ówczesnym adresem 
zamieszkania. 

Warsztat Bocka, staje się szybko najważniejszym tego 
rodzaju zakładem, nie  tylko dla mieszkańców samego 
Pruszcza, ale też dla pobliskich miejscowości. 

Prawdziwą pasją Gottfrieda Bocka była jednak dzia-
łalność polityczna. Wrażliwość społeczna była mu bardzo 
bliska, stąd też, w  roku 1919  wstąpił do  SPD, to  znaczy 
do  partii socjaldemokratów. Z  czasem wybrany został 
na szefa struktur w Pruszczu, a w roku 1925 stał się człon-
kiem rady gminy. W  roku następnym wybrano Bocka 
do  rady Powiatu. Powiatowe struktury partii zarekomen-
dowały jego kandydaturę na wybory do Volkstagu (Parla-
mentu Wolnego Miasta Gdańska). W  roku 1927  Gottfried 
Bock został wybrany na członka parlamentu gdańskiego 3. 
kadencji, to znaczy na lata 1927 do 1930. 

Działalność polityczna, a więc także praca deputowane-
go, nie przeszkodziły mu w prowadzeniu pruszczańskiego 
warsztatu. Jednakże wartości ideologiczne przenoszą się 
w  jego przypadku, także na  sposób prowadzenia firmy. 
Świadomy miejsca, w którym mieszka, a w szczególności 
różnorodności etnicznej, językowej i  wyznaniowej tego 
terenu, otwarcie głosił konieczność równego traktowania 

Gottfried Bock, 
fot. z 1981 r. 
Źródło: Archiwum 
rodziny Bock
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wszystkich mieszkańców, niezależnie od  dzielących ich 
różnic. Jako że warsztat jego stawał się coraz bardziej po-
pularny, nie tylko w Pruszczu, a przy tym stale się rozrastał, 
Bock nawiązał kontakty kooperacyjne z przedsiębiorcami 
z Polski. Z szacunku, ale też przekonania o skuteczniejszym 
prowadzeniu interesów, polecił synowi, by ten nauczył się 
języka polskiego, również w  celu lepszych kontaktów 
z polskimi klientami i partnerami. I tak się też stało. Młody 
Otto, który miał później przejąć firmę, stał  się odpowie-
dzialny za kontakty z Polakami. 

Z czasem, gdy dzieci zaczęły dorastać, mieszkanie przy 
Würfelstraße 7  stało  się zbyt małe. Rodzina Bock nabyła 
parcelę przy dzisiejszej ulicy Powstańców Warszawskich, 
a prace budowlane oraz wszelkie sprawy administracyjne, 
Bock zlecił zaprzyjaźnionemu przedsiębiorcy pruszczań-
skiemu Schulzowi. On też załatwił, by nowy dom rodziny 
Bock nie  nosił feralnego numeru 13. Sam Bock nie  bar-
dzo kwapił  się od  jakiegoś czasu, by załatwiać jakiekol-
wiek sprawy administracyjne pod  swoim nazwiskiem. 
I  to  nie  ze  względu na  jakiś kaprys. Powody były natury 
politycznej.

Po dojściu do władzy NSDAP, dla Bocka, jako zadekla-
rowanego socjaldemokraty oraz przeciwnika nazizmu, 
nastały cięższe czasy. Mimo powszechnego szacunku zde-
cydowanej większości społeczności Pruszcza, niezależnie 
od  jej poglądów politycznych, trapiły go coraz częstsze 
szykany ze  strony administracji. Jednym z  przykładów 
na  utrudnianie prowadzenia firmy przez Bocka był nagły 
wymóg nadrobienia kwalifikacji mechanika napraw rowe-
rów. Gottfried Bock od ponad 10 lat był już w posiadaniu 
kwalifikacji mistrzowskich w dużo bardziej złożonej dzie-
dzinie mechaniki maszyn, w  tym motocykli. Bock posta-
nowił jednak nie  prowokować dodatkowych problemów 

i  rzeczywiście, w  roku 1937  uzyskał dyplom Mistrza Me-
chaniki Rowerowej. 

Władza absolutna NSDAP pod koniec lat trzydziestych, 
w celach propagandowych, nie zapominała o byłych pro-
minentnych działaczach SPD. By utrzymać swój warsztat, 
a co za tym idzie zagwarantować byt swojej rodzinie oraz 
możliwość kontynuowania nauki przez dzieci, Bock został 
w roku 1938 zmuszony do podpisania deklaracji członkow-
skiej w  NSDAP. Mimo to  w  dalszym ciągu otwarcie głosił 
swój sprzeciw wobec polityki rządu. Jego postawa spowo-
dowała kilkukrotne ataki na jego dom, a przede wszystkim 
warsztat. Nie  raz do  pomieszczeń mieszkalnych wpadały 
kamienie owinięte kartą z napisem „tu mieszka zdrajca!”. 

W  czasie wojny, ze  względu na  wiek oraz postawę, 
Gottfried Bock nie został powołany do armii. Zakład pro-
wadził, zgodnie z deklaracjami podatkowymi, co najmniej 
do końca 1944 roku. 

Gottfried Bock, mimo że  sam znał niemal wszystkich 
mieszkańców Pruszcza, grono swoich przyjaciół dobierał 
starannie. Do  tego niewielkiego grona należały rodziny 
przedsiębiorcy budowlanego Schulza, a przede wszystkim 
kupca Stanitzke. W listach pisanych przez przedwojennych 
Pruszczan do  samego Gotfrieda, ale  też po  jego śmierci, 
do jego rodziny, przewija się stale ten sam opis jego osoby, 
jako człowieka nader skromnego, prawego i nieprzejedna-
nego w swoich poglądach. 

Tak też musiało chyba być, gdyż zaraz po tym, jak ro-
dzina Bock, wędrująca do  Niemiec osobno, spotkała  się 
w  Ratzenburgu, Bock wstąpił ponownie do  reaktywują-
cej się SPD i pozostał jej ideom wierny do śmierci w roku 
1985. W Ratzenburgu zajął się też tym, co potrafił najlepiej, 
otworzył tam warsztat naprawy rowerów i motocykli, któ-
ry prowadził aż do przejścia na emeryturę.

Uroczystość uzyskania, przez G. Bocka, 
dyplomu mistrzowskiego ślusarza maszyn 
w 1924 r. Źródło: Archiwum rodziny Bock
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Bartosz Gondek, Marek Kozłow

Gdańskie Wyżyny 
mekką przedwojennego 
pomorskiego sportu 
motocyklowego

Przedwojenna wolnogdańska motoryzacja to  praw-
dziwa obfitość wydarzeń i  imprez. Jedna z  najważniej-
szych z nich odbywała się co roku na terenie dzisiejszego 
Powiatu Gdańskiego. 

Mowa o  „Danziger Straßenmeisterschaften im Mo-
torradrennen“ („Mistrzowstwach Gdańska w  Ulicznych 

Wyścigach Motocyklowych”, rozgrywanej na tak zwanej 
pętli „Pruszczańsko-Jagatowskiej”.

Już od pierwszej edycji, to znaczy od roku 1921, mia-
ły one charakter, z  początku nieoficjalnych, mistrzostw 
Wolnego Miasta Gdańska w wyścigach motocyklowych. 
W wyścigach tych startowali zarówno amatorzy, jak i za-
wodnicy, posiadający licencję sportową. W  pierwszym 
wyścigu na starcie stanęło zaledwie kilkanaście maszyn. 
Jak wspominali sami członkowie Gdańskiego Klubu Mo-
tocyklowego, były one różnej jakości , przeważnie skrom-
nie wyposażone. Z biegiem lat stawka zawodników, tak 
więc i  samych maszyn urosła do  ponad 100. Dominują-
cymi markami były motocykle BMW, Douglas, Harley Da-
vidson, Norton,Triumph, Victoria. Już jednak od samego 
początku wyścig podzielono na trzy klasy – motocykli so-
lowych do 250 ccm, dużych motocykli powyżej 250 ccm, 
motocykli z wózkami a nawet rowerów z silnikami. 

Wspomniana pętla została wybrana nieprzypadkowo. 
Gdy przyglądamy  się mapie Wolnego Miasta Gdańska, 
to trasa z Praust (Pruszcza), przez Świncz (Schwintch), Ja-
gatowo (Jetau), Trąbki Wielkie (Groß Trampken), Kłodawę 
(Kladau) do Pruszcza, liczyła nieco ponad 30 km, a cha-
rakteryzowała się, w  pierwszej części długimi prostymi 
oraz łagodnymi długimi łukami, a  od  Trąbek zaś stawa-
ła się coraz bardziej kręta i ze stromymi spadami terenu. 
Stanowiła więc wyzwanie dla kunsztu jazdy. W 1925 roku 
organizatorzy postanowili przedłużyć pętlę o Gołębiewo 
Wielkie (Groß Golmkau). W następnych latach powróco-
no jednak do wariantu klasycznego.Motocyklista przed zawodami, 1924 r. Źródło: Bundesarchiv. 

Bild 102-00560 Foto:o.Ang.I 1924/1932 ca.
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Impreza nabyła z  latami swojej swoistej celebry. Za-
wodnicy zbierali  się w Pruszczu na rynku, przejeżdżając 
następnie do  Jagatowa, gdzie miał miejsce start i  meta 
wyścigu. Startowano najprawdopodobniej na  wysoko-
ści wybudowań Żabianki (Schabionken), czyli dzisiejszej 
ulicy Żabianka. Z opisów wynika, że zawodnicy wchodzili 
w zakręt na drogę starogardzką z dużą prędkością, a miej-
sce to było areną wielu upadków. Żabianka była z jednej 
strony jedynym miejscem w  odpowiedniej dla nabra-
nia wysokiej prędkości odległości od zakrętu, w którym 
możliwe było zebranie maszyn, zawodników, organi-
zatorów oraz oczywiście wieluset widzów. Startujący 
zawodnicy, w  zależności od  klasy mieli do  przejechania 
od 6 do 11 okrążeń. Popularność imprezy wzrastała z każ-
dym rokiem i  już w połowie lat 20-tych była wyścigiem 
międzynarodowym. Do  Pruszcza i  Jagatowa zjeżdżali 
zawodnicy z Polski (Grudziądza, Bydgoszczy) i z Niemiec 
(z Elbląga i Królewca). 

Wyścig odbywał się w niedzielę, najczęściej pierwszą 
lub drugą niedzielę czerwca i  stał  się jedną z najliczniej 
obserwowanych imprez sportowych Wolnego Miasta, 
ale także rozległych okolic. 

Swoje apogeum wyścig zdał  się osiągnąć w  roku 
1930, gdy to  15  czerwca na  Gdańskie Wyżyny, z  same-
go miasta Gdańska zjechać miało kilkanaście tysięcy 
osób. Od  co  najmniej 1928  r., organizatorzy podstawiali 
dla widzów z Gdańska specjalne autobusy do Jagatowa! 
Doliczając do  nich niemalże wszystkich mieszkańców 
licznych wiosek, położonych wzdłuż trasy wyścigu, dla 
których pędzące motocykle były okazją, której w żaden 
sposób nie  można było 
przegapić, możemy mieć 
już jako takie wyobraże-
nie masowości imprezy, 
przyciągającej więcej 
widzów niż największy 
spektakl piłkarski tamtych 
czasów. 

Najlepszym zawod-
nikiem wśród posiadają-
cych kartę zawodowców 
okazał  się w  1930  r. Hans 
Rohr, który pokonał 
krętą trasę ze  średnią 
prędkością 109  km/h. ! 
W  imprezie wystartował 
też gdański motocyklista 
Bruno Zimmer, późniejszy 

powojenny mistrz motocyklowy Niemiec, który debiuto-
wał w tym wyścigu rok wcześniej. Tego samego 1930 roku 
Bruno Zimmer zdobył na torze żużlowym w Monachium, 
najbardziej prestiżową nagrodę sportu żużlowego „Złoty 
Kask”. Przytaczając postać Bruno Zimmera należy zwró-
cić uwagę na uniwersalność motocyklistów tamtych cza-
sów. Zimmer startował w mistrzostwach Wolnego Miasta, 
wygrywając w klasie motocykli do 250 ccm, tego samego 
roku został najlepszym żużlowcem w najważniejszych za-
wodach sezonu w  Niemczech, a  do  historii tego sportu 
przeszedł jako legenda wyścigów motocykli z wózkami! 

Kolejną ciekawą imprezą motorową rozgrywaną 
w  Wolnym Mieście Gdańsku był „Bieg Hubertusa”, któ-
ry startował spod hotelu Prauster Hof. Po  rajdzie jego 
uczestnicy spotykali się na okazjonalnym raucie we Frie-
drich Wilhelm Schutzenhaus. Dzisiejszy Powiat Gdański 
był także celem rajdów motocyklowych, organizowanych 
przez wolnogdańskie związki skupiające miłośników jed-
nośladów. W  tym bardzo prężne stowarzyszenie użyt-
kowników motocykli Harley Davidson.

To  oczywiście tylko niewielki wycinek wolnogdań-
skich imprez motocyklowych i  automobilowych, od-
bywających  się na  terenie tylko Powiatu Gdańskiego. 
To  ukazuje skalę i  powszechność tego zjawiska. Można 
śmiało przyjąć, że  od  kwietnia do  października turysta 
i  sportowiec motorowy mógł skorzystać przynajmniej 
z  dwóch imprez miesięcznie. Zdarzały  się jednak tygo-
dnie, kiedy tych imprez było tak dużo, że wypełniały każ-
dy weekend a chętny mógł sobie pośród nich wybierać. 
Działo się. 

Przed startem wyścigu motocyklowego
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Jan Stanisław Smalewski

Żołnierze Wyklęci  
– nadzieje gdańskie 

Pisząc o  żołnierzach wyklętych i  funkcjonowaniu 
podziemia zbrojnego w  Polsce powojennej, nie  sposób 
pominąć Pomorza, w  tym miasta Gdańsk. Ich rola jest 
szczególna zwłaszcza dlatego, że  w  pierwszych mie-
siącach po  zakończeniu wojny, to  ten obszar przede 
wszystkim był brany pod uwagę, jeśli chodzi o podtrzy-
mywanie kontaktów z  rządem londyńskim. Stąd mia-
ła ruszyć, w  co  uwierzyła część dowódców podziemia 
zbrojnego, w  tym legendarny „Łupaszka”, w maju 1946, 
ofensywa przeciwko Sowietom, zmieniająca ustalenia II 
wojny światowej.

Jak z tymi faktami, z oknem na świat, jakim był Bałtyk, 
wiąże się historia AKO (Armii Krajowej Obywateli) i ich żoł-
nierzy? Jako autor znanej zapewne miłośnikom literatury 
historycznej trylogii „Opowiedział mi Maks” opisałem 
szczegółowo w jednej z jej części („Aresztowanie, dapros, 
wojennyj sud” - wydanie z 1994 r. i wznowienia: „U boku 
Łupaszki” - z lat 2012 i 2014) wojenne dzieje partyzanckiej 
5. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez legendarne-
go Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”.

Sam dowódca tej Brygady nie jest jednak jej głównym 
bohaterem. Historię tę bowiem opowiada jego podwład-
ny, dowódca 3 szwadronu konnego w tej Brygadzie – An-
toni Rymsza „Maks”. To  „Maks” charakteryzuje swojego 
dowódcę, z  podziwem odnosząc  się do  jego zdolności 
dowódczych i cech charakteru, jakimi zasłynął nie  tylko 
wśród podwładnych.

Widziana oczami „Maksa” i  dzięki jego szczegóło-
wym relacjom słownym zapisana wojenna historia tej 
niezwykłej Brygady, weszła na stałe do polskiej historio-
grafii z  dwóch powodów, że  nie  posiadała stałych baz, 
które ułatwiałyby Sowietom napaść na  nią i  jej rozbro-
jenie, a  także z  powodu nazwy, jaka do  niej przylgnęła 
po bitwie rozegranej pod Radziuszami Łozowymi z par-
tyzantką sowiecką - „Brygada śmierci”. To, że brygada – 
po rozbiciu przez Sowietów jej stałej bazy, jaką wcześniej 
utworzył pierwszy dowódca „Kmicic” - zrezygnowała 
ze  stałego miejsca pobytu, było wyłączną zasługą „Łu-
paszki”, który uznał, że można funkcjonować, a do tego 
zwyciężać, będąc ciągle w ruchu.

Antoni Rymsza „Maks” i Aldona 
Samotyja-Lenczewska 
„Aldona”, fot. TTM. Źródło: 
https://nadmorski24.pl/
aktualnosci/27001-gmina-
choczewo-uczcila-039-
swojego-039-niezlomnego

historia
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Bohater moich książek historycznych kpt. Antoni 
Rymsza „Maks” miał na  tyle ciekawe życie, że  z  trudem 
opowiadane przez niego historie udało mi  się zmieścić 
w  trzech odrębnych pozycjach. W  książce poświęconej 
działaniom wojennym 5. Brygady AK, następnie w opisu-
jącej lata powojennego ukrywania się wraz z żoną Aldo-
ną – wcześniejszą łączniczką i  sanitariuszką tej Brygady, 
i w trzeciej - o ponad 11-letnim pobycie w sowieckich ła-
grach na Kołymie.

Antoni Rymsza „Maks” był bohaterem wyjątkowym 
z wielu powodów. Zrodzony z ojca Polaka i matki Finki, 
uchodził do  końca swej działalności partyzanckiej za 
wzór cnót żołnierskich i  patriotyzmu. A  ponadto, jako 
rodowity Kresowianin znał doskonale teren, na  którym 
toczyła walki z podwójnym wrogiem jego Brygada. Znał 
języki: polski, rosyjski i niemiecki. A przede wszystkim był 
niezwykle cenionym strategiem, doskonałym żołnierzem 
i bardzo lubianym przez podwładnych dowódcą. Wśród 
ludności kresowej krążył nawet mit „Maksa” opiewający 
te liczne jego cechy osobowe.

„Maks” od  początku swej partyzanckiej działalności 
był zaangażowany w tworzenie 5. Wileńskiej Brygady AK; 
organizował jej siatkę, gromadził broń, werbował ludzi. 
Po  jej sformowaniu najpierw walczył u  boku „Kmicica”, 
którego w sierpniu 1943, wraz z 80-ma innymi partyzan-
tami zamordowali Sowieci, a po  jego śmierci gromił za-
równo Niemców, jak i Rosjan wraz z „Łupaszką”.

W przeciwieństwie do „Łupaszki” Rymsza po rozwią-
zaniu 11  listopada 1944  r. Armii Krajowej zrezygnował 
z dalszej walki i wraz ze świeżo poślubioną (w czerwcu) 
„Aldoną” (Aldoną Samotyją – Lenczewską) - łączniczką 
i  sanitariuszką wojenną postanowili ułożyć sobie życie 
„wprawdzie w nie takiej Polsce o jaką walczyli”, ale roku-
jącej życie w pokoju.

„Łupaszka” zwolnił „Maksa” i  „Aldonę” ze  złożonej 
wcześniej przysięgi żołnierskiej. Rozumiał ich, ale  sam 
– mając w  świadomości fakt, iż  jego żona Anna mogła 
nie  przeżyć niemieckiej niewoli (od  chwili aresztowania 
przez Niemców na początku wojny, nie miał od niej żad-
nej wiadomości), postanowił walczyć dalej. Miał przy so-
bie sanitariuszkę „Lalę”.

Historia Anny Szendzielarz wyjaśniła  się dopiero 
wczesną wiosną 2017  r., gdy na  niewielkim cmentarzu 
na północy Badenii odnaleziono jej grób. Udało się usta-
lić, że to grób żony majora kawalerii AK „Łupaszki”. Anna 
i  Zygmunt pobrali  się na  początku września 1939  roku. 
Krótko po  wybuchu wojny Polka wywieziona została 
na przymusowe roboty do Niemiec. Przeszła dwa kolejne 

obozy koncentracyjne, by pod koniec wojny trafić do ro-
dziny Grimmów, właścicieli fabryki w  Balsbach. Była 
u nich tłumaczką, podobno traktowaną niemal jak czło-
nek rodziny. Zginęła rzekomo przypadkowo, postrzelona 
podczas działań wojennych.

„Łupaszka” popełnił błąd, gdyż zaufał rządowi lon-
dyńskiemu, od  którego napływały do  żołnierzy organi-
zującego  się polskiego podziemia zbrojnego mamiące 
informacje, że w maju 1946 r. wybuchnie wojna i Alianci 
ostatecznie rozprawią  się z  Rosją Radziecką. Mógł, jak 
wielu innych dowódców uniknąć represji ze  strony Ro-
sjan i polskiej bezpieki ścigającej żołnierzy AK, uciekając 
za granicę. Nie zrobił tego, bo uważał, że podjęta przez 
Sowietów 17 września 1939 r. walka z Polakami nie może 
zakończyć się utratą Kresów Wschodnich Rzeczypospoli-
tej i poddaniem Polski w czerwoną niewolę.

Powojenne losy obu wielkiej klasy patriotów „Łupasz-
ki” i „Maksa”, zanim rozdzieliły ich aresztowania, przez ja-
kiś czas splatały się jeszcze.

Wojtkowscy szukali najpierw swego miejsca w  Bia-
łymstoku, u ciotecznego brata Rymszy – Edka. W końcu 
grudnia 1944  r. Aldona spotkała w  sklepie UB-eka, ich 
byłego partyzanta, który ją rozpoznał. Krótko po  tym 
pod  ich kryjówkę podjechał samochód z  żołnierzami. 
Cudem udało się im ujść z zasadzki. Razem z frontem po-
suwały  się siły radzieckiej kontrrazwiedki wspomagane 
przez polski Urząd Bezpieczeństwa. Przeczucie Aldony 
podpowiadało jej, że kolejna zasadzka jest tylko kwestią 
czasu. I tak było, uszli z niej w ostatniej chwili.

18 stycznia 1945 r. krewny Rymszy wywiózł ich harle-
jem z przyczepką poza miasto. Po kilkunastu kilometrach 
jazdy zawrócił, gdyż złapał gumę. Zdani na siebie i przy-
godny transport wojskowy (żołnierzy LWP) dotarli do Lu-
blina. To miasto też nie było dla nich bezpieczne.

Tym razem przypadek sprawił, że spotkali byłego AK-
-wca, przyjaciela - Tadeusza Stryjeckiego, który zabrał ich 
ze sobą do rodziny w Zaklikowie.

Antoni i  Aldona Rymszowie ukrywając się, musieli 
zmienić nazwisko. Potrzebne też były jakieś dokumen-
ty, by dostać pracę, bez której życia ułożyć  się przecież 
nie dało. Tadeusz Stryjecki pomógł im w tym, zmienili na-
zwisko na Wojtkowscy.

Dla Aldony pracy nie  szukali, była w  ciąży. A  dla 
Rymszy znaleziono ją w  Lublinie. Lublin czasowo 
(po  wyzwoleniu) przejął ważne funkcje administracyjne 
organizującej się powojennej gospodarki. Tam inny przy-
jaciel z Wileńszczyzny i partyzantki – Walenty Wiesztort 
zatrudnił go w Ministerstwie Autotransportu.
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Pracując w  ministerstwie Antoni poznał głównego 
szefa NKWD pułkownika Radke, który na potrzeby polskie 
zdjął mundur, a później, gdy władza ludowa utrwaliła się 
już w  stolicy, objął tekę ministra bezpieki pod  zmienio-
nym nazwiskiem Radkiewicz.

Radke kilkakrotnie namawiał Antoniego na przejście 
do jego ministerstwa, proponując lepsze zarobki i warun-
ki. Antoni odmawiał, udzielał wymijających odpowiedzi, 
obawiał  się o  ujawnienie swej przeszłości. Tym razem 
z pomocą przyszedł mu cioteczny brat generała Żeligow-
skiego (przebywającego w tym czasie w Londynie). Znał 
Antoniego Rymszę z czasów przedwojennych, był dyrek-
torem szkoły w Lidzie, a w świeżo wyzwolonej Warszawie 
objął stanowisko ministerialne. Zaproponował mu przy-
jazd do  Warszawy i  pracę w  Ministerstwie Aprowizacji 
i Handlu, przy rozdziale darów z UNRY.

Na wiosnę Antoni zamieszkał u niego na Dworkowej. 
Bez Aldony, która do końca wakacji zgodziła się pozostać 
u Wiesztortów (na Kwiatowej – boczna Poniatowskiej), by 
pomagać w nauce ich córce, która uczyła się razem z cór-
kami Bieruta (przyjaźniła  się też z  nimi) w  Gimnazjum 
Sióstr Urszulanek.

Raz jeszcze Rymsza zmylił bezpiekę, ale w Boże Ciało 
jego Aldona po raz kolejny dostała się w jej łapy. Wywie-
ziona do  Wronek, torturowana i  poniżana nie  wyjawiła 
kryjówki męża. Gdy 7 sierpnia zjawiła się u niego na Dwor-
kowej, natychmiast razem opuścili Warszawę. Antoni miał 
już upatrzony domek w Oliwie. Pracując w ministerstwie 
aprowizacji, wykorzystał to, by poszukać bezpiecznego 
miejsca dla rodziny poza zasięgiem ścigających go szpic-
li. Jak wspominał w rozmowie ze mną „Gdańsk i okolice 
po wyzwoleniu zostały bardzo zniszczone przez Sowie-
tów. Palili, plądrowali i rabowali wszystko co niemieckie, 
co miało jakąkolwiek wartość”. W wejściu do upatrzonego 
domku, który pozostawał w miarę dobrym stanie, pozo-
stawił napis; „Zajęte za zgodą ministerstwa”. Tam z dwor-
ca w  Gdańsku poprowadził żonę. Rozczarowanie było 
ogromne. Jego upatrzony wcześniej dom zajęty został 
przez... naczelnego dowódcę WP generała Żymierskiego.

Na szczęście dla nich, również w rejonie Gdańska spo-
tkać można było przyjaciół z Wileńszczyzny. Tym razem 
spotkali byłego właściciela stadniny koni Franciszka Wiel-
kiego, który „znajomemu kawalerzyście” zaproponował 
kąt w zajętym przez siebie mieszkaniu we Wrzeszczu.

Na parterze piętrowej kamienicy usytuowanej w głę-
bi podwórza przy ulicy Sienkiewicza było pięć pokoi, 
wspólna kuchnia, łazienka i WC. Ostatni z pokoi był jesz-
cze wolny.

Żeby czuć się bezpiecznym zmieniał „papiery” także 
Zygmunt Szendzielarz. W  sierpniu 1945  r. Szendzielarz 
spotkał  się z  Tadeuszem Wiesztortem, którego przenie-
siono akurat z  całym Autotransportem do  Bydgoszczy. 
Wiesztort wyrobił Zygmuntowi dokumenty poświadcza-
jące zatrudnienie w  autotransporcie bydgoskim na  na-
zwisko Hawling.

Mieszkanie Rymszów stało  się punktem kontakto-
wym dla partyzantów z Wileńszczyzny. To od nich o ich 
miejscu pobytu dowiedział  się Szendzielarz, który nie-
spodziewanie wraz z  „Lalą” odwiedził ich w  drugiej po-
łowie września. Zygmunt ukrywał się wówczas w Oliwie. 
Ich spotkanie nie  miało charakteru czysto towarzyskie-
go, plan „Łupaszki” był inny. Planował, by ich mieszka-
nie stało się punktem kontaktowym dla całej siatki, jaką 
wówczas organizował na tym terenie. Zrezygnował, gdy 
zobaczył, że „to gniazdo os” - nad nimi mieszkali funkcjo-
nariusze Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego. Trzeba trafu, że w tym samym czasie zorganizowali 
sobie wieczorną balangę z dowiezionym gazikiem akor-
deonistą. Pijąc alkohol śpiewali ruskie piosenki. „Łupasz-
ka” był załamany, wypowiadał  się głośno, co  zrobiłby 
z nimi w innych warunkach.

Wymieniając poglądy „Łupaszka” trwał przy warian-
cie przyszłej wojny z  Sowietami, na  wiosnę 1946  roku. 
Nowych wiadomości na  ten temat z  Londynu jednak 
nie miał, opierał się na przeczuciach. „Maks” wątpił więc, 
by Aliantom, aż tak zależało na Polsce i na jej żołnierzach, 
którzy zeszli do podziemia.

„Łupaszka” wiosną 1945. wszedł w  porozumienie 
z  „Mścisławem” i  majorem Żukowskim, tworząc na  te-
renie Bielsko-podlaskim samodzielną jednostkę Armii 
Krajowej Obywateli. Mjr Żukowski był tam inspektorem 
rejonu, a Marian Pluciński „Mścisław” dowódcą I szwadro-
nu, odtwarzającego zalążki 5. Wileńskiej Brygady Śmierci.

Niestety zrobiło się tam gorąco, do walki z nimi wy-
słano regularne oddziały wojska i  milicji. Musieli  się 
przenieść w bezpieczniejsze miejsce. Myśleli o Pomorzu. 
Zygmunt potrzebował ludzi do  zorganizowania siatki. 
Tworzył ekipy, których zadaniem było gromadzenie broni 
i rekwirowanie pieniędzy na potrzeby podziemia.

Ostatecznie „Łupaszka” namówił „Maksa” na  bezpo-
średni udział w takiej akcji – chodziło o zorganizowanie 
napadu na  pocztę w  Sopocie. Gdy Rymsza zoriento-
wał  się jednak, że  kieruje nią znajomy z  Wileńszczyzny 
(Tukar), zadecydował, że to będzie Monopol Spirytusowy.

Kolejny raz „Maks” zgodził się, by uczestniczyć 
(na  Podhalańskiej w  Oliwie) w  bezpośredniej ochronie 
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(z bronią w ręku) spotkania „Łupaszki” z Pohoreckim – ko-
mendantem Eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK. 
„Łupaszka” informował go wtedy: - Jest niedobrze Maks”, 
tropią nas jak zwierzynę. Słyszałeś, co  dzieje  się w  Biało-
stockiem, Kieleckiem, na  Śląsku? Wojsko obstawia lasy, or-
ganizuje łapanki. Ludzi tumanią propagandą, że  jesteśmy 
bandytami i  zdrajcami narodu. /.../ Musimy nasilić środki 
ostrożności...

Po  raz trzeci, ostatni, „Maksem” posłużył  się jeszcze 
„Łupaszka”, wysyłając go w  rejon Bydgoszczy, by odna-
lazł tam „Mścisława” i przekonał go, że należy przenieść 
oddział, ze  względu na  pogorszenie  się warunków bez-
pieczeństwa, w olsztyńskie.

Na  początku października „Łupaszka” przyprowadził 
do  ich kryjówki na  Sienkiewicza majora Stefana Świe-
chowskiego „Sulimę”, którego planował uczynić szefem 
propagandy po wybuchu wojny z Sowietami. Umówili się 
wtedy na kolejne spotkanie w listopadzie, do którego już 
jednak nie doszło, „Łupaszka”, po nieudanym spotkaniu 
w  gdańskiej restauracji, musiał opuścić teren Gdańska 
ze względu na swoje bezpieczeństwo.

Szendzielarzowi trudno było przyzwyczaić się do na-
zwiska (dalekiego krewnego) wpisanego w  nowe do-
kumenty – Hawling. Gdy pili w  trójkę alkohol i  głośno 
zachowywali się w lokalu, ktoś powiadomił patrol milicyj-
ny. „Maksowi” udało się wcześniej wyjść do toalety i wy-
skoczyć przez okno. Legitymowany „Łupaszka” nie mógł 
sobie przypomnieć, jak  się nazywa i  wraz z  Józefem 

Kamińskim wylądowali w  areszcie, skąd jednak uda-
ło mu  się uciec. Później był ostrożniejszy, lecz niewiele 
to  dało, gdyż wyrok na  żołnierzy podziemia niepodle-
głościowego był jeden – mogli zginąć w walce, lub w ka-
towniach SB. Obietnice rządu londyńskiego okazały  się 
fałszywe. Zachód odmówił walki z  ZSRR. Zaufanie dla 
Londynu takich dowódców jak „Łupaszka” kosztowało 
życie dziesiątki tysięcy żołnierzy podziemia zbrojnego.

Wcale nie  było także łatwiej tym, którzy tej walki 
nie podjęli. Sam fakt, że w przeszłości bili się z partyzant-
ką sowiecką i chronili przed nią ludność Kresów Wschod-
nich wystarczył, by po  wojnie ścigać ich jak zwierzynę 
łowną, aresztować, mordować w  ubeckich katowniach 
lub skazywać na  sowieckie łagry. Aldony Rymszowej 
przed katownią we Wronkach nie uchroniła nawet ciąża. 
A życie uratowała jedynie dlatego, że oprawcy mieli na-
dzieję, iż po uwolnieniu doprowadzi ich do kryjówki swo-
jego męża „Maksa”.

Zaraz po wojnie Gdańsk, a zwłaszcza Bałtyk był oknem 
na świat, łatwiej stąd było nawiązać kontakt z Londynem. 
Początkowo było tu bezpiecznej niż w Polsce wschodniej, 
potem jednak i tu stało się niebezpiecznie.

Pod  koniec roku 1945. Rymszowie dowiedzieli  się 
od sąsiada, że wypytują o nich funkcjonariusze UB. Trzeba 
było działać szybko. Przenieśli się do Oruni, gdzie znaleźli 
niezajęty jeszcze domek z ogrodem. Listopad i grudzień 
zeszły im na  remoncie i  wyposażaniu domu. Czasami 
pomagali im w  tym „ludzie z  siatki”, zatrzymujący  się 

Longin Wojciechowski „Ronin” i Antoni Rymsza „Maks”. Źródło: www.nowastrategia.org.pl/tragedia/oddzialu/Kmicica/
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na krótko u nich uchodźcy ze Wschodu. Gdy dom był już 
urządzony rankiem 27 grudnia pod bramę podjechał mi-
licyjny samochód. Jeden z milicjantów wszczął awanturę, 
że zajęli jego dom. Zażądał dokumentu potwierdzające-
go jego przydział, a  potem nakazał, by  się natychmiast 
z niego wynieśli, grożąc konsekwencjami.

Zrozpaczeni, jeszcze tego samego dnia znaleźli nowe 
lokum w  pobliżu, na  Nowinach – Nowy Świat 19. Była 
to  połowa jednopiętrowego bliźniaka, w  którym zajęli 
piętro, a wspierający ich wówczas znajomi - Domaszkie-
wicze parter.

Tam Antoni Rymsza raz jeszcze uniknął aresztowa-
nia. Kiedy po raz kolejny UB namierzyło jego mieszkanie, 
nie  było go w  domu. Aldonie cudem udało  się powia-
domić męża, by nie  wracał, zorganizowano na  niego 
zasadzkę.

Nie wrócił, znalazł nową kryjówkę – tym razem poza 
Gdańskiem, do której na wiosnę 1946 ściągnął Aldonę.

Opowiadałem o  tym na  spotkaniach z  czytelnikami 
w Choczewie. Powstała tam kilka lat temu bardzo prężna 
grupa kierowana przez Wiesława Bobkowskiego - Stowa-
rzyszenie Antoniego Rymszy „Maksa”. Stowarzyszenie 
pielęgnuje historię nie  tylko tych bohaterów, ale  tak-
że całej walki niepodległościowej żołnierzy wyklętych. 
Współpracuje z  lokalnymi stowarzyszeniami zajmujący-
mi się historią, kulturą i szkolnictwem, z księżmi, a nawet 
z teatrem w Gniewinie, który zdobywał niedawno nagro-
dy za sztukę teatralną opracowaną na podstawie książki 
mojego autorstwa „U boku Łupaszki”.

Zapewne do tradycji przejdą kontynuowane od czte-
rech lat w  Gdańsku defilady przybywających tu  z  całej 
Polski w  Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1  marca), 
licznych grup rekonstrukcji historycznych, odtwarza-
jących pododdziały polskiego podziemia zbrojnego 
uczestniczące w  walkach niepodległościowych. Piękna 
to tradycja o niezwykle bogatym ładunku patriotycznym 
i moralnym.

 W  okresie całej stuletniej tradycji niepodległościo-
wej Pomorze Gdańskie i  Pomorze Zachodnie wielokrot-
nie wpisywało  się do  współczesnej historii Polski. Miały 
na  to  wpływ zabory i  wspólne losy ludności (Polaków, 
Niemców, Prusaków, Kaszubów) zamieszkujących te te-
reny. Trwale zapisały karty tej historii losy II wojny świa-
towej: Westerplatte, Poczta Gdańska, piaśnickie lasy, 
walki o Wał Pomorski... A już za PRL-u - gdański grudzień 
i Stocznia Gdańska.

W życiu „Łupaszki” i „Aldony” oraz „Maksa” tereny te 
także zapisały swoje znaczące, a zarazem tragiczne karty.

W  latach powojennych w  świadomości Polaków 
utrwalano jedynie stalinowskie przymioty wielkiego 
sojusznika, jakim rzekomo był ZSRR. Wymazano nie-
mal całkowicie z  pamięci i  świadomości Polaków Kresy 
Wschodnie Rzeczypospolitej, i  wszystko, co  z  nimi było 
związane (w tym ludobójstwo w sowieckich łagrach).

Zakłamywana była agresja 17 września ZSRR na Pol-
skę, a  wręcz zakazane pod  rygorem odpowiedzialności 
karnej było mówienie o Katyniu, Starobielsku, Miednoje. 
To  samo dotyczyło żołnierzy AK i  żołnierzy podziemia 
niepodległościowego.

Białych kart historii także było wiele – nie pisało się, 
nie mówiło głośno o wszystkim, co mogło źle świadczyć 
o sojuszniku, co było niezręczne, niewygodne dla partii, 
źle oceniało czas, w  którym po  II wojnie światowej  się 
znaleźliśmy z... konieczności. A  zafundowała nam ją 
wcześniejsza polityka rządu i układ sił na świecie, a głów-
nie w Europie (polityka Stalina, Churchilla, zabójstwo gen. 
Sikorskiego, wyjście z ZSRR Armii Andersa...).

Tymi wszystkimi faktami głównie należy tłumaczyć 
żywiołowe wręcz odreagowywanie przez młode pokole-
nie Polaków na historię Żołnierzy Wyklętych.

Ustanowienie przez sejm w  2011  r. daty 1  marca 
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych i przekazanie IPN-o-
wi specjalnych prerogatyw umożliwiających odkłamywa-
nie historii z nimi związanej, ożywiło zainteresowanie tą 
owianą tajemnicami i zapomnianą przez historię formacją 
zbrojną o  wojskowych tradycjach niepodległościowych, 
sprzeciwiającą się - po zakończeniu II wojny światowej - 
sowieckiej komunizacji kraju.

„Łupaszka” to współcześnie bodajże najbardziej zna-
ny żołnierz wyklęty. Za zasługi wojenne został awanso-
wany w listopadzie 1944 r. do stopnia majora (Rymsza ps. 
„Maks” - do stopnia kapitana). 5. Wileńska Brygada odbu-
dowana została przez niego na  terenie Białostocczyzny 
wiosną 1945  roku. W  lipcu liczyła już ok. 250  żołnierzy 
i przeprowadziła kilkadziesiąt akcji zbrojnych p-ko NKWD, 
UBP, MO i KBW. We wrześniu jednak Komenda Białostoc-
kiego Okręgu Armii Krajowej Obywateli (tak po  rozfor-
mowaniu wojennych brygad nazwano AK) nakazała mu 
rozformować brygadę.

„Łupaszka” wyjechał wtedy na  Pomorze, gdzie 
po  nawiązaniu kontaktu z  konspiracyjnymi strukturami 
podporządkował  się komendantowi eksterytorialnego 
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Wileńskiego Okręgu AK ppłk. Antoniemu Olechnowiczo-
wi „Pohoreckiemu”. Do walki wrócił w 1946, odtwarzając 
na wiosnę w Borach Tucholskich V Brygadę Wileńską i sta-
jąc na jej czele. Oddział liczył wtedy ponad 70 żołnierzy 
i działał na  terenie województw: zachodnio-pomorskie-
go, gdańskiego i olsztyńskiego.

W końcu 1946 r., po przeniesieniu się na teren Biało-
stocczyzny, dołączył do VI Brygady Wileńskiej dowodzo-
nej przez „Wiktora” ppor. Lucjana Minkiewicza. W marcu 
1947, opuścił oddział. Polowanie na  niego było już tak 
zaawansowane, że  postanowił ukrywać  się samodziel-
nie. Ukrywał się najpierw w Warszawie, potem w rejonie 
Głubczyc, a  następnie w  Osielcu k. Makowa Podhalań-
skiego. Tam 30  czerwca został aresztowany przez funk-
cjonariuszy MBP.

Po  2,5  letnim pobycie w  więzieniu na  Mokotowie 
2  listopada został skazany przez Wojskowy Sąd Rejo-
nowy w  Warszawie na  karę śmierci. Rozstrzelano go 
na  Rakowieckiej 8  lutego 1951  r. Miejsce jego pochów-
ku, aż do czasu odnalezienia szczątków przez specjalnie 
powołaną Grupę Poszukiwawczą IPN - w  tzw. Kwaterze 
na  Łączce (wśród kilkuset ofiar pomordowanych przez 
UB) – nie było znane.

W  dniu 24  kwietnia 2013  r. doczesne szczątki tego 
Żołnierza Niezłomnego z  należnymi honorami, w  mun-
durze majora WP spoczęły na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie.

Zupełnie inaczej potoczyły  się dalsze losy kpt. An-
toniego Rymszy „Maksa”. Gdy zmuszony został opuścić 
Orunię, pracował najpierw w  Lublewie, potem w  m. 
Żelazno, by wreszcie zamieszkać z  rodziną w  przedwo-
jennym majątku hrabiego Doniemirskiego w  Osiekach 
Lęborskich.

Ukrywając się pod zmienionym nazwiskiem Wojtkow-
scy, rodzina Rymszów (mieli już z Aldoną synka Wiesława) 
uwierzyła w  podstępnie (wymuszoną przez Sowietów) 
ogłoszoną przez rząd Osóbki – Morawskiego amnestię 
dla AK-owców, i  w  marcu 1948  r. zgłosiła  się do  Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa, by pozbyć  się ciężaru 
wojennej przeszłości związanej z walką w szeregach AK. 
„Maks” do końca nie ufał nowemu rządowi i jego polityce 
uzależniającej kraj od ZSRR, lecz intuicja kobieca Aldony 
– która tym razem zawiodła – podpowiadała im, że  tak 
będzie lepiej - unikną prześladowań i więzienia.

Stało się inaczej, w sierpniu 1948 r. „Maksa” aresztowano 
i odtransportowano do PUB w Lęborku, stąd potem prze-
wieziony został do Warszawy i przekazany w ręce Sowietów.

Kilka miesięcy później Rosjanie osadzili go w  naj-
większym swoim więzieniu w  Polskiej Legnicy, gdzie 
po rocznej gehennie prześladowań i tortur skazany został 
na 125 lat więzienia i karę śmierci.

Wyroku nie wykonano. Stalin zamienił mu go na 25 lat 
zesłania do łagrów. Wyniszczona wojną ziemia radziecka 
potrzebowała darmowych wyrobników, a on był młody, 
mógł aż do wyczerpania swoich sił fizycznych przydać się 
ZSRR, pracując w  najsurowszych warunkach północy, 
na Syberii, w łagrach Kołymy - w kopalniach złota i wol-
framu za dzienną porcję 300 g chleba i miskę bałandy.

Przeżył Kołymę i  niewyobrażalne wręcz jej warunki. 
Po śmierci Stalina, odwilży politycznej i nawiązaniu kon-
taktów pomiędzy Gomułką i Chruszczowem, ta część Po-
laków, której udało się przeżyć dotychczasową gehennę 
zsyłek, mogła wrócić do Polski.

Z  powodu swej hardej wobec sowieckiego systemu 
postawy i zapatrywań politycznych Antoni Rymsza zna-
lazł  się w  tej ostatniej grupie zesłańców, którym to  się 
udało. Wrócił w  dniu swoich 45. urodzin - 14  kwietnia 
1959 roku. Do Polski, w której jeszcze do roku 1989 musiał 
uchodzić za wyklętego, za „zaplutego karła reakcji”, za 
niegodnego Polski Ludowej obywatela, któremu należa-
ła się tylko pogarda.

Zakłamywanie współczesnej historii Polski w  czasach 
PRL spowodowało ogromne braki w świadomości młodych 
Polaków, utrwaliło fałszywe przekonania o  prawdziwych 
wrogach i bohaterach. Prawdziwą historię żołnierzy wyklę-
tych Jan Stanisław Smalewski opisał w  unikatowym dziś 
wydaniu trylogii „Opowiedział mi Maks” - Wyd. ARS PRINT 
PRODUCTION Warszawa 1994-96 oraz w późniejszych, zbe-
letryzowanych jej częściach: „U  boku Łupaszki” (wyd. PATI 
Warszawa 2012) i  „Więzień Kołymy” (wyd. Fundacja Dzie-
dzictwo – Sławno 2012), a  także: „U  boku Łupaszki” „Żoł-
nierze Łupaszki”, „Więzień Kołymy”, „Łupaszka – trylogia” 
i „Pod rozkazami Łupaszki” (wydanymi przez wydawnictwo 
MIREKI Kraków – Warszawa w  latach 2014-16). Powstała 
także publikacja jego autorstwa opisująca działalność AK 
na obszarze Lwowskim i łagry Workuty pt. „Wyrok Workuta”, 
wydana przez IPN Wrocław – 2008.
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Kazimierz Babiński

Trzecia strona medalu 

Zwykło  się mówić o  „dwóch stronach medalu”. 
To prawda w przenośni i w rzeczywistości, lecz prawda 
uproszczona, powierzchowna. Zarówno w odniesieniu 
do  sytuacji, w  jakiej  się znaleźliśmy, jak i  materii. Za-
wsze, oprócz drugiej, są kolejne warstwy znaczeniowe. 
Tylko trzeba chcieć je dostrzec.

Medal jako przedmiot ma dwie strony: awers, rewers i … tę 

trzecią, niewidoczną (przynajmniej na pierwszy rzut oka): histo-

rię; ta nierzadko jest pełna sprzeczności, niedomówień i hipo-

tez, relatywizowania, lecz przez to wciąga i skłania do stawiania 

pytań, poszukiwań odpowiedzi, badań i interpretacji. 

Przyjrzyjmy się bliżej jednemu z nich. Ten artefakt nie  jest 

ani wykopaliskiem archeologicznym ani odkryciem, co sugero-

wałaby użyta tu nazwa odnosząca się niekiedy do tego rodzaju 

przedmiotów, gdyż został wymieniony i  lakonicznie opisany 

w syntetycznym artykule pióra Miłosza Frąckowiaka pt. Stocz-

nia Gdańska medalami opisana1) zamieszczonym w kwartalniku 

Nautologia. Jednakże jest niezwykły i jedyny w swoim rodzaju 

z kilku powodów: przede wszystkim czasu i okoliczności, w ja-

kich powstał, poświęceniu przez parę osób kawałka życia, które 

doprowadziły do  jego powstania, no  i  zapisania „na  gorąco” 

teraźniejszości (ówczesnej); z dzisiejszej perspektywy czasowej 

widać wyraźnie, że  był to  najbardziej odpowiedni moment 

dziejowy, gdyż walec Historii przetaczał się przez kraj, polityka 

odciskała piętno na  każdej bez wyjątku dziedzinie życia, nic 

nie było dane raz na zawsze i rzeczywistość mogła zmienić się 

z dnia na dzień lub z godziny na godzinę. 

Zobaczmy zatem, jakie są owe trzy strony tego niewielkie-

go krążka wykonanego z  białego metalu o  średnicy 35  mm 

i grubości 2 mm techniką bicia (głębokiego tłoczenia) w roku 

1981 według projektu, jak pisze M. Frąckowiak, dwóch gdań-

skich artystów plastyków: Tadeusza Kawskiego i Daniela Kufla; 

ta informacja wymaga sprostowania, gdyż jedynym projek-

tantem jest wyłącznie D. Kufel, zaś T. Kawski był współorgani-

zatorem przedsięwzięcia2). 

Na awersie

w symetrycznym układzie jest Pomnik Poległych Stoczniow-

ców 1970 - monument w postaci trzech krzyży na tle dźwigów 

stoczniowych. Po jego lewej stronie: 1970, po prawej - 1980, zaś 

dookoła papieska sentencja: ODDALI ŻYCIE ABYŚ TY MÓGŁ ŻYĆ 

GODNIE, a u podstawy - data odsłonięcia pomnika: 16 XII 1980.

Ze zbiorów autora

historia
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Na rewersie

(również symetrycznie zakomponowanym) są elementy 

graficzne i tzw. treści uzupełniające związane z okolicznością 

wybicia: logo Stoczni Gdańskiej mające u podstawy klasycz-

ny logotyp związku zawodowego SOLIDARNOŚĆ. Całość jest 

okolona napisem: W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ WYDARZEŃ GRUD-

NIOWYCH W GDAŃSKU.

Bezsprzecznie jest to medal pamiątkowy lub jak kto woli – 

okolicznościowy. W tym miejscu pora na jego historię.

Zamówiony przez stoczniową Solidarność w  celu upa-

miętnienia dwóch ważnych wydarzeń: 10. rocznicy masakry 

stoczniowców na Wybrzeżu w grudniu roku 1970 i odsłonię-

cia monumentu poświęconego jej ofiarom zmaterializował się 

i  trafił do obiegu publicznego dopiero w pierwszej połowie 

roku 1981, chociaż był przygotowywany na dzień odsłonięcia 

pomnika. Został wykonany legalnie i takoż był dystrybuowany. 

M. Frąckowiak, znawca okrętownictwa i falerysta, zalicza go 

do tzw. medali stoczniowych, być może ze względu na sym-

bolikę, i przypisuje Stoczni jego emisję. W świetle dokumentacji 

jest to wielce problematyczne i dyskusyjne, o czym niżej.

Całe przedsięwzięcie wymagające kilku rodzajów logisty-

ki, m. in. zaopatrzenia, produkcji, transportu, dystrybucji itp., 

poprzedziła umowa o  dzieło3) podpisana w  dniu 9  stycznia 

1981  roku przez zlecającego: Komitet Założycielski Niezależ-

nego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 

w  Stoczni Gdańskiej im. Lenina i  zleceniobiorców: D. Ku-

fla i  T.  Kawskiego. Obaj zobowiązali  się do  (cyt.) wykonania 

5000  sztuk medali okolicznościowych w  oprawie za cenę 

Ze zbiorów autora Kserokopia projektu rewersu medalu. W archiwum 
D. Kufla

Awers i rewers medalu. Ze zbiorów autora
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ustaloną według Dziennika Ustaw z dnia 14 grudnia 1974 nr 

36 (…) na 100 zł za jedną sztukę. To pozwoliło na natychmia-

stowe działanie, w  tym przygotowanie przez D. Kufla kilku 

projektów (w  jednym na  rewersie medalu było godło Polski: 

wizerunek orła bez korony), które były kilkakrotnie komisyjnie 

oceniane i zmieniane. Równo miesiąc później stroną umowy 

został Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stocz-

niowców 1970 (SKBP) z siedzibą przy ul. Doki 1 reprezentowa-

ny przez przewodniczącego Henryka Lenarciaka, co jednakże 

nie miało wpływu na tok już trwających prac, gdyż dotyczyło 

wyłącznie spraw wewnątrzorganizacyjnych i formalnych zwią-

zanych z etapowymi odbiorami medali, ich dystrybucją (m. in. 

na zapisy), sprzedażą i rozliczaniem zlecenia. To po pierwsze.

Po drugie, stempel medalu (przechowywany w archiwum 

domowym D. Kufla) wykonały (odpłatnie) Gdańskie Zakłady 

Radiowe T-18  z  siedzibą przy ul. Rzeźnickiej. Po  trzecie, bla-

cha o odpowiednich parametrach, bez której realizacja dzieła 

nie byłaby możliwa, pochodziła z Zakładu Usług Okrętowych 

„Hydroster”, zaś krążki wycinano w istniejącym do dziś specjali-

stycznym zakładzie naprawy felg „Tujko” w Św. Wojciechu. Za-

tem były już wszystkie niezbędne elementy do jego wybicia: 

zatwierdzony projekt, stempel, blacha i wycięte z niej krążki. 

Pozostało znalezienie wykonawcy.

Realizacji podjęła  się Spółdzielnia Inwalidów im. Obroń-

ców Helu z  siedzibą przy ul. Chodowieckiego 6, przy czym 

produkcja odbywała się w pawilonie przy ul. Szarej 41  (roze-

brany w  roku 2019  – uzup.: K. B.). Stamtąd trafiały do  domu 

D. Kufla w  Trutnowach, gdzie dodatkowo były polerowane, 

a  następnie protokolarnie odbierane (w  transzach) przez 

przedstawicieli SKBP. Odbiory trwały do końca marca `81. Treść 

protokołów była prawie taka sama (różniły się datami, liczbą 

odbieranych medali i wynikającymi zeń kwotami do zapłaty 

(cyt.): Społeczny Komitet Budowy Pomnika dokonał w  dniu 

(…) odbioru (…) partii medali wykonanych w  ramach umo-

wy z dnia 09.02.81 od pp. D. Kufla i T. Kawskiego w ilości (…) 

sztuk. Termin i  jakość nie  budzą zastrzeżeń. Jednocześnie 

akceptuje  się do  zapłaty rachunek wystawiony przez p. (...) 

na kwotę (…) zł. To po czwarte. Jak widać, logo Stoczni, to za 

mało, aby uznać ją za emitenta medalu i zaliczyć go do medali 

stoczniowych.

Dzisiaj, po 38. latach nie sposób dokładnie ustalić nakładu. 

Z  moich wyliczeń dokonanych na  podstawie 5. protokołów 

odbioru (nie  wiadomo, czy wszystkich) wynika, że  do  dnia 

27.03.̀ 81 r. odebrano 3,23 tys. sztuk, a więc o 1,77 tys. mniej, niż 

zapisano w umowie. D. Kufel, spiritus movens przedsięwzięcia, 

nie pamięta, ile ich wybito, ale wydaje mu się, że cały nakład 

oscylował w granicach 3-3,5  tys. sztuk, co mniej więcej zga-

dzałoby się z protokółami.

Medale były pakowane w  torebki foliowe. Dołączano 

do  nich tzw. cegiełkę (50x55  mm) z  treścią objaśniającą cel 

emisji (cyt.): Medal okolicznościowy wybity z okazji odsłonię-

cia Pomnika Ofiar Grudnia 1970. Dochód ze  sprzedaży prze-

znaczony jest na budowę i konserwację Pomnika. Cena 150 zł.

Cały nakład rozszedł  się bardzo szybko, więc podjęto 

decyzję (w  kwietniu lub w  maju `81  r.) o  drugiej emisji. Tym 

razem w bardzo dużym nakładzie. Wstępnie został określony 

na 20 tys. sztuk, gdyż już wtedy myślano o uczczeniu pierw-

szej rocznicy odsłonięcia Pomnika. Medal miał być też bardziej 

okazały, ponadlokalny, uniwersalny. To  wymagało wprowa-

dzenia przez D. Kufla do  dotychczasowego projektu kilku 

poprawek polegających na  zastąpieniu niektórych elemen-

tów nowymi. Ich nagromadzenie stworzyło problem z  czy-

telnością, który został rozwiązany przez zwiększenie średnicy 

o 2 mm i zmniejszeniu grubości do 1 mm. Z awersu została 

usunięta data, a stoczniowe dźwigi zastąpiła mapa fragmentu 

Wybrzeża Gdańskiego (z tzw. „kosą helską” i Zatoką Gdańską), 

zaś z  rewersu usunięto logo Stoczni, które zastąpiono różnej 

wielkości herbami czterech miast: Gdańska, Szczecina, Gdyni 

i  Elbląga; autor zadbał też o  podpis dodając na  awersie mi-

niaturowe litery: TDK. De facto był to  już inny medal, także 

ze względu na rodzaj blachy, która została pokryta mosiądzem 

i nadała mu szlachetnego wyglądu. 

Blacha na wykonanie medalu została zakupiona w Stocz-

ni Gdańskiej i pobrana w dniu 02 czerwca 1981  r.4). Całe do-

tychczasowe postępowanie zostało powtórzone, jednakże 

ze  względu na  skalę przedsięwzięcia (w  aneksie jest mowa 

o nakładzie 50 tys. sztuk!) wymogła dokooptowania do składu 

realizatorów art. plastyka Danutę Kawską.

Pierwsza partia (2,5 tys.) była gotowa pod koniec lipca i zo-

stała protokólarnie odebrana w dniu 03 sierpnia. Z kolejnego 

zachowanego protokołu datowanego na  dzień 17  września 

wynika, że odebrano 4. transzę (4,27 tys.), zaś w dniu 09 paź-

dziernika – 5. (2,21  tys. sztuk), a  więc razem prawie 9  tys. 

Dodając do tego 3 uśrednione transze z niezachowanych pro-

tokołów w okresie między 3 sierpnia a 17 września o wielkości 

ok. 2,5  tys. każda wychodzi, że  do  połowy października wy-

produkowano ich ok. 16,5  tys. Zatem z dużą dozą pewności 

trzeba przyjąć, że liczba znacznie przekroczyła 20 tys. sztuk.

Stan wojenny wprowadzony w dniu 13 grudnia `81 r. prze-

rwał przygotowania do obchodów pierwszej rocznicy odsło-

nięcia Pomnika i  produkcję, zaś medal, co  oczywiste, nigdy 

nie pojawił się w obiegu publicznym i nie spełnił swojej roli; 

przypuszczalnie część nakładu została zarekwirowana i  skra-

dziona, ale na pewno część została ukryta przez wykonawców, 

działaczy związkowych i D. Kufla, co ten potwierdza i wspo-

mina, że po otrząśnięciu się z  szoku kontynuował produkcję 
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w podziemiu. Dodatkowo udało się wybić 10 tys. sztuk, które 

hurtem kupił ks. prałat Henryk Jankowski, by w  ten sposób 

wspomóc rodziny stoczniowców.

Medal byłby bity nadal, gdyby nie poważny defekt stem-

pla. Dlatego, jak powiada D. Kufel, do  tego medalu mam 

większy sentyment, gdyż Historia odcisnęła na  nim bardzo 

wyraźnie swoje piętno.

Pora na  podsumowanie. Pojawienie  się w  obiegu tak 

ważnych artefaktów nie zostało odnotowane przez związko-

we serwisy i biuletyny informacyjne, np. przez opiniotwórczą 

i wyważoną w ocenach Rozwagę i Solidarność5), czy Wiado-

mości Komitetu Założycielskiego NSZZ <Solidarność> przy 

Stoczni Północnej im. Boh. Westerplatte6).

Precyzyjne odtworzenie chronologii zdarzeń nie jest dziś 

możliwe ze względu na poważne braki w dokumentacji. Za-

chowały się tylko niektóre dowody dotyczące produkcji, a te 

były tworzone bardzo niestarannie, ręcznie, ogólnikowo, nie-

czytelnie, zawierały skróty i symbole branżowe znane tylko ich 

autorom, jak np. przepustki (również materiałowe), dowody 

pobrania materiału, wnioski-zlecenia na  wywóz materiałów, 

protokoły, rachunki itp.; podobno część z nich została znisz-

czona tuż po wprowadzeniu stanu wojennego. 

W  Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność próż-

no szukać dokumentów dotyczących miejsca i  sposobu 

przechowywania medali, systemu ich rozprowadzania, pokwi-

towań, raportu bądź informacji o dochodach ze sprzedaży itp., 

zatem w tym przypadku jesteśmy zdani wyłącznie na hipote-

zy, domysły i  relacje świadków. Z  tego powodu obraz tego 

interesującego epizodu jest jednostronny.

Pierwodruk: „30 Dni” nr 3 (137), 2018.

________________________________________

1) M. Frąckowiak, Stocznia Gdańska medalami opisana, w: „Nau-

tologia” 2002, nr 3-4 (139), ss. 64-65.

2) Oświadczenie D. Kufla.

3) Ten i  inne dokumenty cytowane i  wymieniowe w  tekście, 

a także projekty medalu, znajdują się w archiwum D. Kufla. 

4) Dowód pobrania materiału RW nr 46, nr dowodu: 

3794 (nr branż. 213) z dnia 02.06.1981 r. i przepustka materia-

łowa z dnia 02.06.1981  r. na wywóz materiału (blachy) przez 

D. Kufla. 

5) Rozwaga i Solidarność (pismo pod patronatem Komisji Zakła-

dowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej) 1981, nr nr 1-33.

6) Wiadomości Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 

przy Stoczni Północnej im. Boh. Westerplatte 1980/1981,  

nr 1-47.

Uszkodzone stemple medalu. W zbiorach D. Kufla. Fot. D.Kufel
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historia

Tadeusz Jałoszyński

Straszyńska saga

Minęły grzmoty armat i  dział, świst kul i  huk bomb, 
hałas przelatujących samolotów. Zostały tylko ślady 
pożogi i  niezliczonych ludzkich cierpień. Dymiły reszt-
ki spalonych domów i  zagród gospodarczych, jeszcze 
maszerowały wojska Polskie i Rosyjskie, gdy do Straszy-
na wkraczali pierwsi osadnicy, zwani „przesiedleńcami” 
z  byłych naszych i  obecnych terenów wschodnich tzw. 
„kresów”.

3  maja 1945  roku w  chaosie powojennym przybyli 
do  Straszyna z  województwa kieleckiego nauczyciele 
- pionierzy , rodzina Stanisława i  Marii Cabajów. Otrzy-
mali z kuratorium polecenie zorganizowania działalności 

oświatowej. Na  miejsce częściowo zburzonej szkoły 
ewangelickiej została zorganizowana szkoła polska.

1 października 1946 roku otwarto trzyklasową szko-
łę podstawową. Budynek był zrujnowany, lecz dzięki 
zaangażowaniu  się miejscowej ludności i  inspektora 
oświaty z  Pruszcza Gd. Kazimierza Trybusiewicza, na-
uczycielka Maria Cabaj rozpoczęła pierwszy dzień pracy 
w szkole. Była jedyną nauczycielką przez okres trzech lat, 
gdyż jej mąż Stanisław podjął pracę w sąsiedniej szkole 
w Jagatowie.

Początkowo pani Maria zapisała jedenaścioro 
uczniów, z których utworzyła 3 klasy (I, II, III). Pod koniec 
roku szkolnego 1946/47, na skutek napływu na wybrze-
że ludności z  całej Polski, ilość dzieci powiększyła  się 
do trzydziestu uczniów - największą klasą była klasa piąta.

W  roku szkolnym 1949/50  liczba uczniów wzrosła 
do  osiemdziesięciu, co  umożliwiło utworzenie szkoły 
o dwóch klasach łączonych. Z tego powodu z Jagatowa 
powraca Stanisław Cabaj, pracując z żoną do 1954 roku.

W roku szkolnym 1954/55 utworzono szkołę siedmio-
klasową - uczyło już czterech nauczycieli , między innymi 
pochodząca z „kresów” z województwa lubelskiego, za-
służona nauczycielka Halina Ostrowska.

Przez cztery lata, do roku szkolnego 1957/58 pracuje 
nadal czterech nauczycieli. A  liczba uczniów wynosi już 
134.

Pierwsi dyrektorzy szkoły – Maria Cabaj i Stanisław Cabaj

Przed wejściem do szkoły, od strony Raduni. Od lewej - Maria Cabaj, 
Halina Ostrowska (?) Domska, 1955 r.

Halina Makuch (Mazurek) z grupą uczniów, nad Radunią, 1957 r.
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Rok szkolny 1957/58  naukę rozpoczyna już 
149 uczniów. Jest pięciu nauczycieli.

Przez następne dwa lata pracuje sześciu nauczycieli, 
liczba dzieci wzrasta do 201.

W roku szkolnym 1961/62 liczba dzieci wynosi już 248, 
największa jest klasa siódma - pracuje ośmiu nauczycieli.

Przez kolejne trzy lata liczby uczniów utrzymują  się 
na  zbliżonym poziomie, aż  dopiero w  roku szkolny 
1964/65 liczba uczniów wzrasta do 260.

Powstaje dziewięć oddziałów - uczy już dziewięciu na-
uczycieli. Jest sześć izb lekcyjnych w obydwu budynkach, 
z których tylko dwie izby odpowiadają klasom szkolnym.

Nieodpowiednie pomieszczenia jako klasy lekcyjne, 
ciasnota, duża zmianowość, brak pomieszczeń na pomo-
ce naukowe, bibliotekę, kancelarię, pokój dla nauczycieli, 
brak sali gimnastycznej i szatni - to zasadnicze problemy 
szkoły.

Kierownik szkoły Stanisław Cabaj z żoną Marią i gronem 
nauczycielskim oraz grupą uczniów, 1957 r.

Stanisław Cabaj z żoną i nauczycielki na powiatowej konferencji 
nauczycieli w Pruszczu Gd., 1955 r.

Kursanci szkoły wieczorowej

Halina Ostrowska z uczniami swojej klasy, 1956 r. Nauczycielka (?) z uczennicami, 1957 r.
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Następny kłopot to  brak mieszkań dla nauczycieli, 
co  zmusiło kierownictwo szkoły do  wzmożenia starań 
u władz szkolnych o budowę nowego gmachu szkolne-
go. Dzięki poparciu ówczesnego wicepremiera rządu 
Piotra Jaroszewicza, z  którym Stanisław Cabaj razem 
chodził do szkoły w Prużanach na Polesiu i byli serdecz-
nymi przyjaciółmi, został zatwierdzony projekt budowy 
nowej szkoły. Syn premiera Andrzej był częstym gościem 
u państwa Cabajów, a nawet przez pewien czas uczył się 
w  starej szkole. Choć wiele nauk nie  zdobył, bo  więcej 

„wojażował” między Straszynem, Pruszczem Gd., Gdań-
skiem, a Warszawą. Korzyść dla oświaty szkolnej w Stra-
szynie była jednak niewspółmierna do jego „wyczynów”.

Budowa szkoły rozpoczęła  się w  październiku 
1963 roku, a zakończono ją 21 grudnia 1964 roku. Wie-
le prac wykonali mieszkańcy Straszyna. 23  stycznia 
1965 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły, w któ-
rym uczestniczył premier Piotr Jaroszewicz i  miej-
scowa ludność. Problem oświaty w  Straszynie został 
rozwiązany.

Rozwiązał  się też częściowo problem mieszkań dla 
nauczycieli. Po  likwidacji starej szkoły pozostała tylko 
biblioteka w budynku nr 11 prowadzona przez byłą na-
uczycielkę tej szkoły Helenę Żukowską.

Pozostałe pomieszczenia, jako izby mieszkalne zaj-
mują nauczyciele p.p. Halina Ostrowska, Bronisława 
i Henryk Kleinzeller, Urszula Zawacka, Roger Biedrzycki, 
Danuta Kruczkowska – Leszczyńska, Teresa Gorczyńska, 
Danuta Wiktorowicz, Maria Harasimowicz. 

Obecnie wszystkie pomieszczenia mieszkalne, 
w obydwu budynkach zostały wykupione przez prywat-
nych właścicieli – szczególnie nauczycieli.

Piotr Jaroszewicz przecina wstęgę. Orkiestra gra hymn 
państwowy. Harcerze wciągają biało-czerwoną flagę na maszt

Uroczyste otwarcie szkoły, na które przybyli zaproszeni goście 
i mieszkańcy Straszyna

Widok na szkołę w Straszynie Fragment nowej drogi do szkoły. Od strony wejścia. Widoczna 
droga z trylinki, 1974 r.

Dawne budynki starej szkoły, od strony podwórka, zamieszkałe 
przez nauczycieli, 2001 r.
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13 stycznia, w większości gmin powiatu gdańskiego odbył się, rekordowy, 27. finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
13 stycznia, w Sali kina „Na bursztynowym szlaku”, w CKiS odbył się koncert Chóru Gminy 
Cewice i Orkiestry Filharmoników Gdańskich. 

27  stycznia, w  Kolbudach odbył  się koncert zespołu „Federowicz Stroynowski Duo”, 
który zaprezentował program „Wielkie damy polskiej piosenki”. Publiczność wysłuchała 
największych przebojów: Anny German, Ewy Demarczyk, Anny Jantar, Hanny Ordonówny 
i Kaliny Jędrusik. „Federowicz Stroynowski Duo” to duet, który wykonuje przede wszystkim 
stare, dobre, polskie piosenki. Zespół istnieje od  2011  r. Duet charakteryzuje oryginalne 
brzmienie nawiązujące do klasyki pieśniarskiej. Taki sposób wykonywania piosenek umożli-
wia muzykom osiągnięcie czystej, artystycznej formy.

6 lutego, w CKiS, w Pruszczu Gd. odbyło się doroczne spotkanie przedsiębiorców z Prusz-
cza Gd. i okolicznych gmin. Andrzej Pastuszka, przewodniczący oddziału Pruszcz Gd., Pra-
codawców Pomorza uznał rok 2018 za trudny dla przedsiębiorców. Wskazał również na od-
niesione sukcesy. Zauważył dużą determinację i zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców 
a  wyniki ekonomiczne za bardzo dobre. „Laurem Przedsiębiorczości” został nagrodzony 
Wiesław Jackiewicz, właściciel firmy „Entra” z Juszkowa a medalem za zasługi dla przedsię-
biorców Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gd.

1 marca, w „Mediatece”, w Straszynie miało miejsce spotkanie z Agatą Passent, pisarką, 
poetką i  felietonistką. Od  ponad dwudziestu lat zajmuje  się twórczością swojej mamy, 
Agnieszki Osieckiej. Prowadzi Fundację „Okularnicy”. Fundacja wydała do  tej pory 10  to-
mów śpiewników a najbliższym celem jest ukazanie się kolejnego tomu dziennika Agniesz-
ki Osieckiej.

3 marca, w sali koncertowej Urzędu Gminy, w Kolbudach, wystąpił kabaret „JURKI”. Ze-
spół łatwo nawiązał kontakt z kolbudzką publicznością. Występ kabaretu „Jurki” okraszony 
był dużą dawką improwizacji, z czego zresztą słynie grupa. Przed przyjazdem do Kolbud 
członkowie zespołu dokładnie przeanalizowali mapę naszej gminy, gdyż w odgrywanych 
scenkach często padały nazwy okolicznych miejscowości, co bardzo podobało się licznie 
zgromadzonej publiczności.

5 marca, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gd. działają Dyskusyjne 
Kluby Książki. Są to grupy czytelnicze skupiające ludzi w różnym wieku, którzy lubią czytać 
i spotykają się, aby porozmawiać o książkach. Spotkania klubów nie mają ściśle określonej 
formy, są otwarte dla wszystkich i każdy jest tu mile widziany. Mogą być prowadzone przez 
moderatora lub klubowicza. Nie  trzeba też znać się na  literaturze, by o niej dyskutować. 
Spotkania mają być okazją do spędzenia czasu z książką, do poznania nowych ludzi oraz 
sposobem spędzania czasu wolnego. W  naszej bibliotece działają trzy Dyskusyjne Kluby 
Książki: dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Zapra-
szamy wszystkich, którzy chcą porozmawiać o książce i spędzić czas w miłym towarzystwie.

7 marca, w OKSiBP w Cieplewie, w galerii „Kaloryfer” odbył się wernisaż prac ceramicznych, 
które powstały pod  kierunkiem artysty rzeźbiarza Mateusza Michalczyka. „Raku znaczy 
radość”, odnosi się do tradycyjnej japońskiej metody wypalania ceramiki. Prace powsta-
ły w Cieplewie, podczas letniego pleneru w 2018 r. Na ekspozycji zaprezentowano niemal 
70 obiektów z ręcznie wymodelowanej i ozdobionej gliny. Goście z podziwem oglądali wy-
stawione prace, a o tym, jak im się one podobały najlepiej świadczą oferty kupna wystawio-
nych dzieł.
9 marca, w GOK, w Przywidzu odbyła się premiera nowego spektaklu Teatru “W Garde-
robie”, “Surowy Czosnek”. Autorem i reżyserem jest Arek Jaroń. Akcja spektaklu (kryminał 
z elementami noir) osadzona jest w nietypowym miejscu, w Salem Which Museum w Mas-
sachusetts USA, do którego przyjeżdżają dwie agentki FBI w związku ze sprawą zaginięć 
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ludzi, przejmują sprawę i  rozpoczynają własne śledztwo. Od  samego początku stają  się 
ofiarami bezwzględnej intrygi i manipulacji ze strony właścicielek muzeum. Obsada: Marta 
Łapińska, Agnieszka Bronk, Alicja Andrzejuk, Sylwia Olszewska, Anna Franciszka Flis, Aniela 
Wójciak. Patronat nad sztuką objęło Salem Which Muzeum. Spektakl przez trzy dni obejrza-
ło ok. 300 osób.

18  i 19 marca, w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wlk. odbył się wykład, 
wystawa oraz pokaz filmowy w  ramach obchodów Narodowych Dni Pamięci, któ-
re zainicjował Arkadiusz Ciszewski, lokalny pasjonat historii. W  pierwszym dniu, wykład 
„Kresowi Żołnierze Wyklęci” przeprowadził dr Daniel Czerwiński, pracownik IPN w Gdań-
sku. W wydarzeniu wziął udział Szwadron ochotniczy skupiający miłośników historii, koni 
i tradycji kawaleryjskich 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Drugiego dnia odbyła się projek-
cja filmu „Paszporty Paragwaju” reż. Roberta Kaczmarka. Obecni byli członkowie Szwan-
dronu „Powiśle” krzewiący tradycję 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki”. Podczas obu dni czynna była wystawa „Kresowe korzenie mieszkańców powiatu 
gdańskiego”.

23 marca, w „Mediatece”, w Straszynie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na „Super-
czytelnika 2018 r.”. Razem laureaci przeczytali 2090 książek! Oto lista laureatów w kate-
goriach wiekowych: Biblioteka Gminna w Cieplewie: 0 – 6 lat: Gabriela Kalota, 6 – 12 lat: 
Szymon Chmiel, 13 – 15 lat: Maria Garstka, 16 – 19 lat: Julia Chrzanowska, dorosły czytelnik: 
Anna Chałupka
Biblioteka Gminna w  Wiślinie - Rodzina Czytelnicza: Nadia, Tymon, Pola i  Sylwa Mań-
kowscy oraz Henryk Łodziński,0  – 6  lat: Jolanta Dziedziul, wyróżnienie: Liliana Wysocka,  
6 – 12 lat: Nadia Kopińska 13 – 15 lat: Zuzanna Nikoniuk oraz Jakub Różański, dorosły czy-
telnik: Grażyna Grześkowiak
Mediateka w Straszynie - 0 – 6 lat: Marta Sadowska, wyróżnienie : Dorota Molenda,  
6 – 12 lat: Franciszek Stolarski, 13 – 15 lat: Marcin Falkowski, 16 -19 lat: Karolina Gołofit, 
dorosły czytelnik: Helena Hosz.

23 marca, w Galerii „Szary Ganek” w Pruszczu Gd. miał miejsce wernisaż malarstwa Ilony 
Paleńczuk „Przemiany”. Inspirację do obrazów artystka czerpała z natury i jej zmienności. 
Powstały one podczas podróży i długich spacerów nad polskim morzem.

1. 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacja w  Mokrym Dworze, 
w gminie Pruszcz Gd. Licytację prowadził Wiesław Zbroiński, fot. Archiwum OKSiBP

2. Wokalistka Anna Federowicz i pianista Tomasz Stroynowski „Federowicz Stroynow-
ski Duo” Kolbudy, fot. Archiwum UG Kolbudy

3. Spotkanie z Agatą Passent, prowadziła Wioletta Toruńczak, fot. Andrzej Rola
4. Spotkanie Przedsiębiorców w CKiS, fot. Marcin Siwowski
5. Joanna Łabasiewicz prowadząca rozmowy podczas spotkania w  Dyskusyjnym 

Klubie Książki dla młodzieży w PiMBP, fot. Archiwum PiMBP
6. Kabaret „Jurki” w Kolbudach, fot. Archiwum UG Kolbudy
7. Spektakl „Surowy czosnek” w Teatrze „W Garderobie”, w Przywidzu, fot. Ryszard Do-

minowski
8. Podczas spotkania. Na zdjęciu z lewej: dr Daniel Czerwiński, fot. Archiwum UG Ce-

dry Wlk.
9. Mediateka w  Straszynie. Tytuł „Superczytelnik roku 2018” Gminy Pruszcz Gd.,fot. 

Grażyna Goszczyńska
10. Ilona Paleńczuk podczas wernisażu w galerii „Szary Ganek”, fot. Archiwum galerii

Linki źródłowe Kroniki Kulturalnej: www.kultura.kolbudy.pl;.www.kolbudy.pl; 
http://ckis-pruszcz.pl; https://www.facebook.com/mediateka.straszyn;  
https://www.facebook.com/oksibp/; https://www.facebook.com/GminaTrabkiWielkie; 
http://www.biblioteka-pruszcz.pl/; http://zokis.eu/;  
https://www.suchy-dab.pl/; http://www.przywidz.pl; http://pszczolki.pl/;  
https://www.facebook.com/szaryganek/photos/p.1813504085630673/18135040856
30673/?type=1&theater



Wystawa poświęcona ks. J. Walągowi zorganizowana przez  
Fundację BS podczas I Memoriału ks. J. Waląga w Pruszczu Gd.

Warsztaty muzyczne dla utalentowanych dzieci Juszkowo - uczestnicy warsztatów plastycznych prowadzonych 
przez Urszulę Kuffel-Otlewską

Zdobywca statuetki „Bursztynowa Nutka”

Jesteśmy wszędzie  
tam, gdzie nas  
potrzebują

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM prowadzi działalność 
charytatywną na  rzecz społeczeństwa lokalnego, współpra-
cując ze  Starostwem Powiatu Gdańskiego, Gminą Pruszcz 
Gdański, instytucjami kulturalnymi, szkołami i  uczelniami, 
organizacjami społecznymi i  patriotycznymi. Fundacja pro-
wadzi szkoły Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPAR-
TAKUS w Gdańsku i Kwidzynie, Szkoły Policealne SPARTAKUS 
w Gdańsku. Nasze akcje:
• Pomorski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Bursztynowa Nutka” 

i wydanie płyt CD z nagraniami piosenek śpiewanych przez 
laureatów

• liczne akcje charytatywne na rzecz potrzebujących w okre-
sie świąt Bożego Narodzenia i  Wielkanocy: „Świątecz-
na Paczka”, „Słońce w  każdym oknie”, „Koncert Papieski”, 
„Bursztynowa Paczka”, „Serce za sianko” i wiele innych

• wydanie książki pt. „Święta pachnące wspomnienia-
mi’ pod  patronatem Arcybiskupa Leszka Sławoja Gło-
dzia z  świątecznymi wspomnieniami osób znanych 

w  środowisku lokalnym, w  tym Starosty Powiatu Gdań-
skiego Stefana Skoniecznego, Wójt gminy Pruszcz Gdań-
ski Magdaleny Kołodziejczak, rektorów wyższych uczelni, 
znanych społeczników, sportowców, pisarzy, nauczycieli, 
lekarzy

• warsztaty malarskie i muzyczne dla utalentowanych dzieci
• zbiórki publiczne na rzecz potrzebujących ze szczególnym 

uwzględnieniem chorych dzieci
• opieka nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi
• wsparcie odbudowy zabytkowego kościoła pod  wezwa-

niem MBNP w Pruszczu Gdańskim
• urządzenie placu zabaw dla rodziny zastępczej
• wspomaganie schronisk dla bezdomnych zwierząt
W roku 2016 nasza Fundacja została uhonorowana w Plebi-
scycie „Dziennika Bałtyckiego” I nagrodą za swoją działalność 
społeczną i charytatywną. Fundacja BURSZTYNOWYM SZLA-
KIEM istnieje od sierpnia 2012 roku. Uzyskała status Organiza-
cji Pożytku Publicznego KRS: 0000434393




